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Ledwie zakończyliśmy realizację projektu 

is my home, a przed nami już kolejny

Ten rok szkolny będzie obfitował 

wartościowe przedsięwzięcia: kolejny 

następna innowacja, projekt Sztuka nauki

kadencja Rady Rodziców, Stowarzyszenie,

wszystkim – nasz złoty JUBILEUSZ

odsyłamy na następne strony. Owocnej
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 2 Program Uczenie się przez całe życie wśród innych programów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej 

Główny cel, na jaki Komisja Europejska przeznacza fundusze pochodzące ze składek krajów członkowskich 
Unii Europejskiej, w tym Polski, to rozwój  Wspólnoty Europejskiej jako społeczeństwa opartego na wiedzy, 

charakteryzującego się trwałym rozwojem gospodarczym, licznymi i dobrej jakości miejscami pracy oraz spójnością 

społeczną przy jednoczesnym zapewnieniu należytej ochrony środowiska naturalnego dla przyszłych pokoleń. Dla 
realizacji tego celu ogólnego Wspólnota ustanowiła szereg programów, w ramach których można podejmować 
różnorodne działania zmierzające do osiągnięcia głównego celu. Są to programy zarządzane centralnie w 
poszczególnych dyrekcjach Komisji Europejskiej oraz programy operacyjne – stworzone, a następnie realizowane w 
poszczególnych krajach członkowskich. 

 
Przykładowe programy 

zarządzane przez Komisję Europejską w Brukseli 
 

Przykładowe programy 

zarządzane przez poszczególne ministerstwa w Warszawie 
 

• Program Uczenie się przez całe życie: Comenius 

• Program Kultura 2007 – 2013 

• Program Europa dla obywateli 

• Program Operacyjny Kapitał ludzki 

• Program Operacyjny Innowacyjna gospodarka 

• Program Operacyjny Rozwój obszarów wiejskich 
 
 

MY SCHOOL IS MY HOME 2008 – 2010 
(w ramach Lifelong Lerning Program Comenius) 

 
 Harmonogram spotkań partnerskich 

  
 Karmelava (Litwa)      27.11 – 01.12.2008 
 Zabrze (Polska)           26.02 – 02.03.2009 
 Kapandriti (Grecja)    25.04 – 29.04.2009 
 Osmaniye (Turcja)     17.10 – 02.10.2009 
 Sandanski (Bułgaria) 27.03 – 01.04.2010 
 Rende (Włochy)         07.05 – 11.05.2010 

 

 

 

 

 

Główne cele partnerstwa: 

• Uczniowie będą zachęcani do 
aktywnego udziału w życiu szkoły; 

• Zostanie stworzony nowy model 
szkoły, w którym wiodącą rolę będzie 
pełniła integracja treści różnych 
przedmiotów, wartościowe zajęcia 
pozalekcyjne oraz praca w projektach 
międzynarodowych; 

• Środowisko szkolne zostanie 
ulepszone poprzez naświetlenie 
społecznych problemów nastolatków, 
analizowanie ich oraz poszukiwanie 
ich rozwiązania; 

• Zostaną wprowadzone nowe strategie 
motywowania uczniów na podstawie 
tworzenia bardziej przyjaznego 
środowiska szkolnego. 



 3 Prezydent Zabrza – Małgorzata Mańka - Szulik 

 

 

 

 

 

 

     Od 50 lat w budynku, w którym dawniej mieściła się Szkoła 

Podstawowa nr 33, a obecnie funkcjonuje Gimnazjum nr 24, 

kształcą się młodzi zabrzanie. Z okazji ważnego jubileuszu pragnę 

pogratulować wszystkim, którzy na przestrzeni minionych lat 

tworzyli jej społeczność: dyrektorom, nauczycielom, 

pracownikom, a przede wszystkim absolwentom i uczniom. To 

dzięki Państwa wytrwałej pracy możemy świętować półwiecze 

istnienia szkoły. 

    Cieszę się, że przeprowadzona w zeszłym roku kompleksowa 

termomodernizacja pozwoliła na podniesienie standardów pracy i 

nauki, a z oddanego dwa lata temu do użytku wielofunkcyjnego 

boiska chętnie korzystają młodzi mieszkańcy Zabrza. 

    Warto podkreślić, że praca dwóch już pokoleń nauczycieli 

owocowała i nadal owocuje wieloma osiągnięciami dydaktycznymi oraz wychowawczymi. Zaangażowanie 

pedagogów nie daje się jednak opisać tylko ilością wygranych przez uczniów konkursów przedmiotowych 

czy zawodów sportowych. Bycie nauczycielem to misja krzewienia prawdy i piękna w młodych umysłach 

poprzez dawanie przykładu, a także niezliczone rozmowy. Za taką postawę serdecznie dziękuję. 

          Wiem, że obecnie swoje pomysły i działania kierujecie Państwo ku przyszłości podejmując realizację 

cennych innowacji pedagogicznych, nawiązując współpracę z uczelniami wyższymi i partnerami 

zagranicznymi, a także sięgając po fundusze europejskie. Niech następne lata przyniosą kolejne sukcesy i 

spełnienie wszelkich marzeń. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 My school is my home – wrażenia i doświadczenia 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                        

                                   

 

Szkoła musi przypominać uczniom, że bycie 

uczniem nie jest obowiązkiem, lecz przywilejem. (M. 

Galabova). Słowa nastoletniej uczennicy z Bułgarii 

doskonale oddają idee, które przyświecały szkołom 

zaangażowanym w projekt „My school is my home”. 

Przystępując do jego realizacji we wrześniu 2008 roku, 

uczniowie i nauczyciele z sześciu europejskich szkół, 

poszukiwali drogi do wzajemnego porozumienia 

poprzez wspólną analizę problemów i pracę nad ich 

rozwiązaniem. Szybko okazało się, że pomimo 

różnorodności naszych kultur i różnej organizacji 

systemów edukacyjnych, łączą nas podobne troski i 

radości. Podczas każdego ze spotkań partnerskich 

podejmowaliśmy dyskusję nad jednym, istotnym dla 

życia szkolnego, problemem. Poprzez wspólną pracę, 

dyskusje i stworzone dzieła zarówno uczniowie, jak i 

nauczyciele wiele nauczyli się od siebie nawzajem. 

Wspólnie zrozumieliśmy, że to od nas zależy, jak 

wykorzystujemy każdą z tych 1150 godzin, które 

statystycznie spędzamy w szkole. To było niezwykle 

pouczające doświadczenie, w wyniku którego może 

nie uczyniliśmy z naszych szkół domu, ale na pewno 

wprowadziliśmy do nich niezwykłą atmosferę, pełną 

ciepła i wzajemnego zrozumienia. 

 

Jednym z najważniejszych elementów 

projektu „My school is my home” były spotkania 

partnerskie, podczas których uczniowie i nauczyciele 

prezentowali wykonane przez siebie prace oraz 

mierzyli się z nowymi wyzwaniami, pracując wspólnie 

nad określonymi problemami. Była to także 

niepowtarzalna okazja do spotkania z bogactwem 

kulturowym, architektonicznym i przyrodniczym 

odwiedzanych krajów. Odkrywaliśmy więc nieznane 

nam dotąd piękno Litwy, Polski, Grecji, Turcji, Bułgarii 

i Włoch. Uczestniczyliśmy w Konkursie Talentów, 

konferencji i licznych dyskusjach. Sprawdzaliśmy, jak 

trudne jest ręczne tkanie dywanu, próbowaliśmy 

samodzielne układać bukiety oraz wspólnie 

pracowaliśmy nad licznymi pracami plastycznymi. 

Odwiedziliśmy także kopalnię, meczet, starożytne 

ruiny i muzeum lukrecji. Jednak wspomniane atrakcje 

to zaledwie ułamek tego, co zobaczyć i poczuć mogli 

uczestnicy spotkań partnerskich. Tym bardziej, że te 

niezwykłe spotkania nie tylko stanowiły okazję do 

cennych ćwiczeń językowych, ale także zbliżały nas do 

siebie i owocowały nowymi kontaktami, które z 

czasem zmieniały się  przyjaźnie. 

 



 My school is my home 

Udział w spotkaniach partnerskich był dla większości uczniów nagrodą za zaangażowanie w działania na rzecz 

projektu. Każda ze szkół w inny sposób prowadziła nabór, jednak dla każdego z 

niepowtarzalne wyzwanie i szansę na stanie częścią niezwykłej, międzynarodowej grupy przyjaciół. Zatem uczniowie 

brali udział w konkursach, angażowali się w organizację czasu i miejsca pobytu dla zagranicznych kolegów, pisali 

podania i wykonywali prace prezentowane podczas kolejnych spotkań partnerskich. Uczniowie Gimnazjum 24 w 

Zabrzu brali udział w konkursach, które każdorazowo składały się z trzech etapów. Ich uczestnicy musieli wykazać się 

umiejętnościami językowymi, wiedzą na temat kraju

związanych z tematyką spotkania. Podczas trwania konkursu uczniowie wykazywali się zadziwiającą pomysłowością, 

duchem walki i ogromnym zaangażowaniem, zaś sam konkurs był zawsze w

Jego zwycięzcy reprezentowali szkołę podczas spotkań partnerskich, jednak każdy z jego uczestników bogacił się w 

bezcenne doświadczenia i zdobywał nowe pokłady wiedzy.

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Minęły dwa lata wspólnej pracy i zabawy, poznawania siebie i innych. Przeżyliśmy niezwykłe 

spotkania z różnymi narodami, ich kulturą, tradycją, 

bogactwie natury, jak i w różnorodnych dziełach stworzonych ręką człowieka. Wszystkie te 

chwile pozwoliły nam zrozumieć, jak wielka siła drzemie w naszej różnorodności i jak wiele 

możemy osiągnąć jednocząc się w dąże
Marlena Bier, wychowawczyni klasy I b „europejskiej”; koordynator projektów Comenius

 

My school is my home – wrażenia i doświadczenia 

Udział w spotkaniach partnerskich był dla większości uczniów nagrodą za zaangażowanie w działania na rzecz 

projektu. Każda ze szkół w inny sposób prowadziła nabór, jednak dla każdego z uczniów udział w nim stanowił 

niepowtarzalne wyzwanie i szansę na stanie częścią niezwykłej, międzynarodowej grupy przyjaciół. Zatem uczniowie 

brali udział w konkursach, angażowali się w organizację czasu i miejsca pobytu dla zagranicznych kolegów, pisali 

podania i wykonywali prace prezentowane podczas kolejnych spotkań partnerskich. Uczniowie Gimnazjum 24 w 

Zabrzu brali udział w konkursach, które każdorazowo składały się z trzech etapów. Ich uczestnicy musieli wykazać się 

na temat kraju, do którego się udawali oraz kreatywnością w tworzeniu prac, 

związanych z tematyką spotkania. Podczas trwania konkursu uczniowie wykazywali się zadziwiającą pomysłowością, 

duchem walki i ogromnym zaangażowaniem, zaś sam konkurs był zawsze wydarzeniem niezwykle emocjonującym. 

Jego zwycięzcy reprezentowali szkołę podczas spotkań partnerskich, jednak każdy z jego uczestników bogacił się w 

bezcenne doświadczenia i zdobywał nowe pokłady wiedzy. 

 
 

 
 

 

Minęły dwa lata wspólnej pracy i zabawy, poznawania siebie i innych. Przeżyliśmy niezwykłe 

spotkania z różnymi narodami, ich kulturą, tradycją, historią oraz pięknem ukrytym zarówno w 

bogactwie natury, jak i w różnorodnych dziełach stworzonych ręką człowieka. Wszystkie te 

chwile pozwoliły nam zrozumieć, jak wielka siła drzemie w naszej różnorodności i jak wiele 

możemy osiągnąć jednocząc się w dążeniu do wspólnego celu.  
, wychowawczyni klasy I b „europejskiej”; koordynator projektów Comenius
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Udział w spotkaniach partnerskich był dla większości uczniów nagrodą za zaangażowanie w działania na rzecz 

uczniów udział w nim stanowił 

niepowtarzalne wyzwanie i szansę na stanie częścią niezwykłej, międzynarodowej grupy przyjaciół. Zatem uczniowie 

brali udział w konkursach, angażowali się w organizację czasu i miejsca pobytu dla zagranicznych kolegów, pisali 

podania i wykonywali prace prezentowane podczas kolejnych spotkań partnerskich. Uczniowie Gimnazjum 24 w 

Zabrzu brali udział w konkursach, które każdorazowo składały się z trzech etapów. Ich uczestnicy musieli wykazać się 

do którego się udawali oraz kreatywnością w tworzeniu prac, 

związanych z tematyką spotkania. Podczas trwania konkursu uczniowie wykazywali się zadziwiającą pomysłowością, 

ydarzeniem niezwykle emocjonującym. 

Jego zwycięzcy reprezentowali szkołę podczas spotkań partnerskich, jednak każdy z jego uczestników bogacił się w 

 

 

 

Minęły dwa lata wspólnej pracy i zabawy, poznawania siebie i innych. Przeżyliśmy niezwykłe 

historią oraz pięknem ukrytym zarówno w 

bogactwie natury, jak i w różnorodnych dziełach stworzonych ręką człowieka. Wszystkie te 

chwile pozwoliły nam zrozumieć, jak wielka siła drzemie w naszej różnorodności i jak wiele 

, wychowawczyni klasy I b „europejskiej”; koordynator projektów Comenius 



 6 Tadeusz Kraus – pierwszy dyrektor Szkoły Podstawowej nr 33 w Zabrzu Helence 

 

…Trzeba być twardym… 
Sylwetka pana Tadeusza Krausa, 

organizatora i pierwszego dyrektora Szkoły Podstawowej nr 33 
przy ul. L. Zamenhofa 56 w Zabrzu – Helence 

(dzisiejsze Gimnazjum nr 24) 
 

• Urodził się 24 września 1932 roku w Dąbrowie Górniczej, więc w tym miesiącu obchodzi 78 urodziny.  

• Zodiakalna Waga. 

• Lubi jasne sytuacje i porządek, temperament choleryczny. 

• Szkołę podstawową w systemie ośmioklasowym ukończył w Maciejowie (SP 23), choć gdy zaczynał swoją 
edukację 1 września 1939 (!) roku właśnie wybuchła wojna i jego pierwszy dzień w szkole trwał zaledwie 2 
godziny, bo lekcje przerwał nalot. 

• Wcześniej, w roku 1934 rodzina wyprowadza się do Warszawy, 
gdzie ojciec podejmuje pracę w fabryce śmigieł na Żoliborzu. 
Mieszkają z mamą i z siostrą Barbarą na Pradze, ale po 
wrześniowym bombardowaniu wracają do Zagłębia i tu spędzają 
okupację. W roku 1942 cała rodzina jest aresztowana. Tadeusza i 
siostrę zwalniają, a rodziców wywożą najpierw do obozu pracy w 
Raciborzu, a potem na roboty do Kassel, skąd wracają pierwszym 
transportem po zakończeniu wojny. Pan Tadeusz wspomina 
twarde czasy, kiedy mieszkało się u krewnych; na śniadanie i 
obiad jadło się zalewajkę, a kolację rzadko; kiedy herbatę słodziło 
się sacharyną, a jeśli był chleb, to ze smalcem;  słodycze nie 
istniały.   

• Po wojnie rodzina przenosi się do Maciejowa. Ojciec otrzymał pracę w Gliwicach. 

• Tadeusz kończy liceum w Zabrzu (dzisiejsze I LO). W tym czasie szkoła nosiła imię Robotniczego Towarzystwa 
Dzieci (RTD). Klasa maturalna była klasą jedenastą. W ostatnim roku nauki Tadeusz Kraus zaliczył Państwowy 
Kurs Nauczycielski dający kwalifikacje do pracy w szkole. 

• W tym samym roku, już po maturze (1951) w czasie wakacji ukończył także kurs na przewodnika drużyn 
harcerskich w Rybniku, co w ciągu wielu lat było w Polsce naturalnym niemal uzupełnieniem kwalifikacji 
zawodowych. 

 

• Pierwsza praca  - SP nr 24 w Mikulczycach. 
Tadeusz Kraus był wówczas nauczycielem 
biologii i historii oraz prowadził drużynę 
harcerską. 

• Po roku dostał powołanie do wojska i odbył 
dwuletnią służbę w artylerii przeciwlotniczej w 
Warszawie, przechodząc do rezerwy jako 
chorąży. Jest rok 1959. 

• Świeżo upieczony rezerwista wraca do zawodu i 
pracuje w SP 33 w Pawłowie. W tym czasie 
kończy Studium Nauczycielskie w Katowicach ze 
specjalizacją – historia i wychowanie 
obywatelskie. Szkoła jednak ze względu na 
małą liczbę uczniów ulega likwidacji, ale… 

• Tadeusz Kraus otrzymuje propozycję 
kierowania nowo wybudowaną szkołą na 
Helence, która przejmuje numer szkoły z 
Pawłowa i tak zaczyna swoją przygodę na 
stanowisku jako najmłodszy w Zabrzu kierownik 
szkoły, w wieku 28 lat. Jest rok 1960. 

• W latach 1975 – 1979 studiuje na Uniwersytecie Śląskim na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, a studia 
kończy obroną dyplomu z oceną bardzo dobrą. 

• Tadeusz Kraus był dyrektorem 27 lat – od 13 marca 1961 roku do 31 sierpnia 1988 roku. Po przejściu na 
emeryturę pracował jeszcze i jako pedagog szkolny, i jako instruktor Przysposobienia Obronnego. Ciągle 
aktywny, trzyma żołnierski niemal fason, o sobie opowiada w krótkiej rozmowie poniżej. 



 7 Tadeusz Kraus – pierwszy dyrektor Szkoły Podstawowej nr 33 w Zabrzu Helence 

„Mój mąż jest z zawodu dyrektorem” – 

- rozmowa z panem Tadeuszem Krausem 

 

Elżbieta Iwanek: Jedna z postaci w kapitalnej komedii Stanisława Barei „Poszukiwany, poszukiwana” mówi: «Mój 

mąż jest z zawodu dyrektorem». Czy dyrektor to zawód? 

Tadeusz Kraus: Nie, dyrektor to nie jest zawód. Dyrektor jest członkiem Rady Pedagogicznej z żyłką organizacyjną. 
 

Jak to się stało, że został Pan dyrektorem szkoły, a raczej kierownikiem, bo tak się wtedy określało tę funkcję? 

Złożono mi propozycję z urzędu, co było dla mnie miłym zaskoczeniem. Miałem wtedy 28 lat. 
 

Czy trzeba mieć jakieś specjalne cechy, żeby być dobrym dyrektorem? 

Moje motto to   s e r c e   z a   s e r c e. Trzeba kochać dzieci; cenić to, co robią; pokazywać wzory i pamiętać, że oprócz 

kija jest także marchewka. Oprócz tego zawsze była dla mnie pasjonująca organizacja i myślę, że to są dwa klucze do 

sukcesu. 
 

A czy miał Pan swoje wzory, swoich mistrzów, których Pan chciał 

naśladować? 

Tak, byli to dyrektorzy szkoły, w której zaczynałem swoją pracę – dyrektor 

Jagiełło, który pochodził z Litwy [Jakże by inaczej? – przyp. E.I.] i dyrektor 

Mytych ze Szkoły Podstawowej nr 26. Naśladując ich drogę, starałem się być 

zawsze aktywnym. Szkoła była dla mnie domem i mój dom był w szkole, bo tu 

mieszkałem. Moje życie kręciło się wokół szkoły i dla szkoły. 
 

Pański największy sukces / porażka? 

Porażek nie pamiętam, choć nie wszystko się zawsze układało tak, jakby się 

chciało. A sukces? Pamiętam taki udany eksperyment, który podjęliśmy z myślą 

o uczniach drugorocznych i niegarnących się do nauki. Była to młodzież 

przerośnięta i nie bardzo rokowała ukończenie szkoły. Weszliśmy wtedy we  
 

współpracę z Merą Elzab i stworzyliśmy dla tych uczniów klasę zawodową. Był rok 1973. Na 29 uczniów – 27 

ukończyło szkołę i zdobyło zawody szlifierza, ślusarza, frezera, tokarza albo mechanika precyzyjnego. Uczyli się cztery 

razy w tygodniu po 17 godzin, zaś dwa razy w tygodniu odbywali 12-godzinną praktykę w warsztatach szkolnych 

Zakładu Urządzeń Komputerowych. Nie zmarnowali się. 
 

Ponieważ naszą gazetkę będą czytać uczniowie, proszę powiedzieć, czym się Pan pasjonował jako młody człowiek? 

Harcerstwo i sporty zespołowe, jak siatkówka czy piłka ręczna, to było coś, czemu poświęcałem cały wolny czas. 

Później w wojsku przez dwa lata uprawiałem gimnastykę przyrządową – ćwiczenia na drążku, kółkach, poręczach, na 

koniu, w tak zwanym parterze. Zresztą przez jakiś czas byłem także nauczycielem WF-u.  

Czasem chodziłem do kina „Słońce”. Pamiętam serię o Winnetou albo piękny film „Serenada w Dolinie Słońca” z 

muzyką Glena Millera, ze znaną piosenką „Chattanooga Choo Choo” i z popisową jazdą na lodzie mistrzyni 

olimpijskiej – Sonji Henie. 

 

A czym pasjonuje się Pan dzisiaj? 

Przede wszystkim zajmuje mnie uprawa ogródka, na którym hodujemy z żoną 

kwiaty. Moja druga pasja to polityka, od której jestem uzależniony, więc śledzę 

programy informacyjne na bieżąco. Bardzo lubię też filmy przyrodnicze, zwłaszcza 

te o dużych drapieżnikach. Wychowałem się na filmie „Elza z afrykańskiego buszu”, 

więc został mi sentyment do dużych kotów. Lubię także podróże i muszę 

powiedzieć, że nie ma w Polsce dla mnie białych plam na mapie. Została mi tylko 

Puszcza Białowieska. 

Jak ocenia Pan młodzież, którą wychowywał Pan jako czynny pedagog, a jak 

ocenia Pan współczesnych młodych ludzi? 

Dobrą cechą, która wyróżniała ówczesne dzieci z pewnością była skromność. Z kolei  dzisiejsza młodzież jest według 

mnie mądrzejsza, bo ich kształcenie odbywa się nie tylko w szkole. Młodzi ludzie korzystają ze środków masowego 

przekazu, uczą się z Internetu i z telewizji, i wiedzą o wiele więcej niż ich rówieśnicy z lat sześćdziesiątych i 

późniejszych. 

Czy chciałby Pan życzyć czegoś uczniom naszej szkoły? 

Przede wszystkim dobrych wyników, ale także wzajemnej życzliwości, odpowiedzialności i umiejętności 

przeciwstawiania się brutalności. 

Niech te mądre życzenia będą puentą naszej rozmowy, za którą bardzo dziękuję. 



 8 Patron szkoły 

Ubiegły rok szkolny 2009/2010 obfitował w jubileusze, które z dużym zaangażowaniem obchodzono w 
zabrzańskich szkołach. Były to: 125-lecie Szkoły Podstawowej nr 8 z oddziałami integracyjnymi przy ul. Londzina (to 
chyba najstarsza, nieprzerwanie działająca szkoła w naszym mieście!). Mniejsze, ale równie uroczyste obchody 
zorganizowano także w innych placówkach: 50-lecie SP nr 18, 50-lecie SP nr 6, 45-lecie SP nr 28, 25-lecie SP nr 17, 25-
lecie SP nr 25 oraz 25-lecie Przedszkola nr 47. 

Bieżący rok szkolny będzie dla Gimnazjum nr 24 rokiem jubileuszu 50-lecia szkoły, wliczając w tę okrągłą 
rocznicę także dzieje Szkoły Podstawowej nr 33, która niegdyś mieściła się w budynku przy ul. Zamenhofa 56, a kilka 
lat temu płynnie przeobraziła się w dzisiejsze gimnazjum. Czujemy się kontynuatorami tradycji tamtej szkoły, stąd 
nasza rocznica. Będzie ona okazją m.in. do nadania szkole imienia. Swoich patronów mają liczne szkoły zabrzańskie, a 
także część z naszych europejskich partnerów, z którymi pracowaliśmy w ramach projektu „My school is my home”. 
 

 

Ahmet Cevdet Pasha 
1822 – 1895, historyk, 

socjolog, prawnik, autor 
pierwszej kodyfikacji 
prawa islamskiego 
sporządzonej wg 

standardów zachodnich; 
interesował się także 

matematyką i astronomią 
– posiada w swoim 

dorobku dzieła także w 
tym zakresie. 

(Patron szkoły partnerskiej w 

Osmaniye – Turcja) 

 

Pitagoras (VI/V w.p.n.e.), grecki filozof 
kojarzony przede wszystkim ze słynnym 
twierdzeniem Pitagorasa; jego 
rozważania pozwoliły rozwijać się także 
takim naukom jak matematyka, fizyka, 
chemia, muzyka, astronomia i wiele 
innych.  

(Patron szkoły partnerskiej w Rende – Włochy) 
Kliment Timiryazew, 1843 – 1920; rosyjski 
botanik i fizjolog; założył jeden z 
pierwszych instytutów fizjologii roślin; w 
Moskwie istnieje stacja metra nazwana 
jego imieniem, jego imię nosi także jeden z 
kraterów na księżycu. 

Patron szkoły partnerskiej w Sandanski - Bułgaria 
 

 

W ubiegłym roku szkolnym Rada Pedagogiczna Gimnazjum nr 24 podjęła dyskusję na temat wyboru patrona 
szkoły. Trudno wyobrazić sobie dziś powrót do dawnego patrona, którym był Karol Marks. Prowadzone były więc 
rozmowy, uczniowie wypowiedzieli się w formie ankiet, a niedawno podjęto uchwałę intencyjną w sprawie nadania 
szkole imienia doktora Henryka Jordana, patrona ulicy łączącej naszą dzielnicę z sąsiednią Rokitnicą. Dyrektor szkoły 
wystąpił już z wnioskiem o opinię w tej sprawie do Śląskiego Kuratora Oświaty, równocześnie kandydatura ta 
zostanie skonsultowana z nowo wybraną Radą Rodziców, a w najbliższym czasie skierowany zostanie formalny 
wniosek do Rady Miejskiej Zabrza, która podejmie ostateczną decyzję w sprawie ustanowienia patrona dla szkoły. 
 

 

Henryk JORDAN (1842 – 1907) lekarz, społecznik, pionier wychowania 
fizycznego; znany z zakładania ogrodów zabaw dla dzieci, tzw. ogródków 

jordanowskich; kształcił się i pracował m.in. we Włoszech, Stanach 
Zjednoczonych, Anglii, Niemczech; wieloletni radny miejski; poseł na sejm 
galicyjski; członek Rady Szkolnej Krajowej; dziekan wydziału lekarskiego 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1974 r. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
przyznaje medal imienia doktora Henryka Jordana za systematyczną pracę 
na polu rekreacji i usportowienia dzieci i młodzieży. 
 

Ciągle być poważnym i nieustannie pracować, żaden 

człowiek nie zdoła. Zmęczone ciało wymaga odpoczynku, 

znużony umysł wymaga wytchnienia, a dusza pragnie 

wesołości, tego nastroju, który życie milszym nam czyni.  
dr Henryk Jordan 

  
Jako długoletni nauczyciel, a także dyrektor szkoły uważam, że  dobrym pomysłem jest posiadanie 

przez każdą placówkę oświatową swojego patrona. Dzięki temu można rozwijać ceremoniał i 

wzbogacać szkolną tradycję. Kandydatura Henryka Jordana na patrona Gimnazjum nr 24 nie budzi 

moich zastrzeżeń. Jeśli szkoła wystąpi w tej sprawie do Rady Miejskiej, zgodnie z prawem, ze 

wspólnym wnioskiem Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego – Rada 

Miejska zajmie się tym tematem, przeanalizuje kandydaturę, wysłucha opinii i sądzę, że najpóźniej 

w ciągu kilku miesięcy jesteśmy w stanie podjąć stosowną uchwałę. 
Adam Moś, Przewodniczący Rady Miejskiej Zabrza 

 



 9 Jakość nauczania – wyniki uczniów 

Kilka lat temu w polskich 
gimnazjach zaczęto stosować 
nowy wskaźnik pozwalający 
ocenić uczniów niezależnie od 
zdobywanych ocen 
cząstkowych. Wskaźnik nazywa 
się  Edukacyjna Wartość Dodana 
(EWD) i obrazuje przyrost 
wiedzy i umiejętności uczniów, 
jaki dokonuje się między 
sprawdzianem po VI klasie 
szkoły podstawowej a 
egzaminami po III klasie 
gimnazjum. Z obydwu tych form 
uczeń otrzymuje punkty, które 
po zestawieniu w kalkulatorze 
edukacyjnej wartości dodanej 
pozwalają zaobserwować 
zmianę, jaka dokonała się w 
okresie nauki w gimnazjum. 

 
 

Wskaźnik EWD, czyli inaczej mówiąc – wskaźnik przyrostu wiedzy uczniów – jest w naszej szkole bardzo 
dobry w zakresie przedmiotów humanistycznych oraz przeciętny w zakresie przedmiotów matematyczno – 
przyrodniczych (szczegóły na naszej stronie www)– prowadzimy jednak intensywne działania na rzecz poprawy tej 
sytuacji. Jednym z takich działań jest zatrudnienie nowego nauczyciela matematyki – sylwetkę prezentujemy poniżej. 

 

 

Dr Eleonora Czyba – ukończyła IV Liceum Ogólnokształcące w Zabrzu (klasa matematyczno – 
fizyczna) oraz studia magisterskie w zakresie matematyki na Uniwersytecie Śląskim. W roku 2003 
uzyskała stopień naukowy doktora nauk matematycznych. Do niedawna pracowała jako adiunkt w 
Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Brała udział w międzynarodowych konferencjach 
naukowych; przez długie lata śpiewała w Zabrzańskim Chórze Młodzieżowym Resonans con tutti 
im. Norberta G. Kroczka; prywatnie mężatka i mama dwójki dzieci. 

  

Wielu naszych uczniów świetnie wywiązuje się ze swoich obowiązków szkolnych. Na zakończenie zajęć 
ubiegłego roku szkolnego nagrodziliśmy wielu z nich za najlepsze wyniki osiągnięte na egzaminach gimnazjalnych, za  
bardzo dobre wyniki w nauce oraz za bardzo dobrą frekwencję. Oto uczniowie, z których byliśmy szczególnie dumni 
pod koniec ubiegłego roku szkolnego ze względu na wysokie wyniki nauczania (wszyscy uzyskali średnią >5,00) 

 

  

Magda Borto (5,5) 

Kamila Czampiel (5,4) 

Nieobecna na zdjęciu 
absolwentka: Anna 

Fuchs 

          Zosia Klar i Agata Wojtczak  

(5,3) 

Łukasz Karpiuk, Magda Sobieszek (5,2) Nieobecne 
na zdjęciach absolwentki: Justyna Mross,  Estera 

Kaczmarek, Marietta Struzik, Ola Zielińska 

 

 Na szczególne wyróżnienie zasługują też uczniowie, którzy odznaczają się wzorową frekwencją – nigdy (100% 
frekwencji) lub prawie nigdy nie opuszczają zajęć. Najlepsi otrzymali w nagrodę bilety do Multikina lub na basen. 

  

Oto nasi uczniowie, którzy najlepiej wywiązali się z obowiązku chodzenia 
do szkoły w ubiegłym roku szkolnym. Ich postawa może być wzorem dla 
innych uczniów: Dawid ANDRZEJCZAK (100%); Estera KACZMAREK (100%); 
Przemek TAMAKA (99,5%); Zosia KLAR (99%); Weronika GWOZDEK 
(98,5%); Kasia MICHALSKA (98,3%); Damian NIEDURNY (98,8%); Alina 
CIEŚLUKOWSKA (98%); Mateusz GOZDECKI (97,9%); Daria SUCHAN 
(97,6%); Krzysztof KARAŚ (97,5%); Wojtek JABŁOŃSKI (97,4%); Adam 
STRUZIK (97%); Natalia COLGA (96,9%), Bartek HUCALUK (96,6%); Oliwia 
PODOBIŃSKA (96%); Nikolina WIŚNIEWSKA (96%) i kilkoro innych. Paweł BUDNY (100%) Dawid GAWEŁ (100%) 

 



 10 Rozmowa z Agnieszką Klar, absolwentką Szkoły Podstawowej nr 33, nauczycielką j. polskiego w Gimnazjum nr 24 

 

 

PRACUJĘ W SZKOLE, BO TAK MI SIĘ PODOBA 

 

 

Elżbieta Iwanek: Pracujemy razem od dziesięciu lat, ale Ty zakotwiczyłaś w naszej szkole 

dużo wcześniej. Jaki jest Twój staż pracy? 

Agnieszka Klar: Uczę tu od 1994, więc piętnaście lat. 
 

Jak to się stało, że wybrałaś ten zawód? Z zamiłowania? Z łapanki? Z braku innego 

pomysłu na życie? 

Początkowo było to dla mnie właściwie wyjście awaryjne. Studia polonistyczne sugerowała 
mi moja wychowawczyni w liceum, oczywiście polonistka, która była niezwykłą i barwną  

postacią. Chodziła mi jednak po głowie weterynaria, a później aktorstwo. Pierwszy pomysł nikogo w rodzinie nie 
zachwycał – sympatycznie pokręcone ciotki roztaczały przede mną wizje przyjmowania porodu słonia na przemian z 
lewatywą knura, tak na zachętę. Drugi szczególnie przerażał moich rodziców (nie wspominając o konserwatywnych 
dziadkach☺), więc próbowali mnie zniechęcić do tego zawodu. A to, że czasem trzeba odgrywać śmiałe sceny, a to, że 
nie tak łatwo się przebić i większość i tak ląduje w prowincjonalnych teatrach, grając dla garstki fascynatów… I tak 
opcja awaryjna wygrała i trafiłam na filologię polską na Uniwersytecie Śląskim. 
 

Pewnie gdzieś tam na uniwersyteckich korytarzach się mijałyśmy, nie znając się jeszcze. A jak wspominasz studia? 

Bosko! Nigdy nie żałowałam tej decyzji. I choć egzaminy wstępne wydawały mi się jakimś koszmarem, potem było już 
tylko lepiej. Czas studiów to dla mnie kapitalny okres – nowi ciekawi (na różne sposoby) ludzie, świetna literatura, 
swoboda… Nie zamieniłabym na nic innego - ani kierunku, ani uczelni, ani studiów w ogóle… 
 

A co lubisz w swojej pracy? 

Na pewno kontakt z młodymi ludźmi; obserwowanie tego, jak się zmieniają, dojrzewają. A jeśli jeszcze trafi się klasa, 
która chce na lekcjach rozmawiać i możemy zrobić coś naprawdę wspólnie, to jest to prawdziwa radość, można 
wtedy poczuć „rząd dusz” – niepowtarzalne uczucie. 
 

Co sądzisz o naszej szkole? Lubisz tu pracować? Nie myślałaś nigdy o tym, by zamienić ją na 

jakąś inną? 

Przyzwyczajenie drugą naturą. Ta szkoła jest moja nie tylko dlatego, że tu pracuję. Ja się w 
niej uczyłam, kiedy jeszcze nosiła numer 33. Nie, nie chciałabym zmieniać miejsca pracy, 
chyba że zmusiłyby mnie do tego okoliczności.  
 

Jak oceniasz słabe i mocne strony naszego gimnazjum? 

Na pewno mocną stroną jest kameralność – jest nas mało, zarówno uczniów jak i nauczycieli, 
a to sprzyja kontaktom. Jest też dla mnie ważne, że są w gronie osoby, z którymi łączy mnie 
pokrewieństwo dusz. Myślę również, że dobrą atmosferę tworzy dyrekcja szkoły, która w 
ostatnich latach wprowadziła dużo świeżości i zmian, a to dobrze robi temu miejscu. Martwią 
mnie z kolei niesprawiedliwe opinie krążące na temat Gimnazjum 24. Nie bardzo rozumiem,  

skąd się biorą i dlaczego, bo są nieprawdziwe, o czym każdy, kto jest z tą szkołą jakoś związany, łatwo się może 
przekonać. Przeszkadza mi również rotacja w gronie nauczycielskim, która nie sprzyja stabilizacji, ale to w dzisiejszej 
szkolnej rzeczywistości jest znak czasów i nie da się tego uniknąć. 
 

W naszej szkole w ostatnich latach realizuje się dużo projektów. Co myślisz o takiej formie nauczania? 

Nowoczesna, śmiała, atrakcyjna, choć wymagająca organizacyjnie. Myślę, że np. dzięki Comeniusowi zapachniało na 
naszej zapyziałej Helence wielkim światem. Takie projekty dają dzieciom szansę, żeby uczyły się trochę inaczej niż w 
przeciętnej szkole. A to by chyba znaczyło,… że 24 z Helenki porzuciło szarą strefę przeciętności. Nie ukrywam, że 
cieszy mnie to również dlatego, że z tej szansy może korzystać  moja starsza córka, a w przyszłości także młodsza, 
która – słysząc i widząc, co się u nas dzieje - twardo wybiera się do Gimnazjum 24. 
 

No właśnie. Jesteś nie tylko pedagogiem, ale i mamą, znasz więc ciemną stronę księżyca i wiesz, na co narzekają 

młodzi ludzie, co ich gniecie? 

Trochę niezręcznie mi o tym mówić, bo wyjdzie na to, że paplę (lub jak kto woli paplam) na prawo i lewo… Ale 
czasami można odnieść wrażenie, że bywają dni, kiedy nauczyciele nie lubią dzieci… Zdarza się też, że przyniesiona 5 
lub 6 nie skutkuje wniebowzięciem... Na pewno szanowane są te stopnie, na które trzeba solidnie zapracować, więc 
precyzyjne wymagania  i wysoko ustawiona poprzeczka wciąż są w cenie. Myślę, że uczniom może brakować wielkiej 
osobowości, która by ich pociągnęła. Zauważane i doceniane są natomiast  przejrzystość zasad, konsekwencja i klasa, 
a chwiejność postaw i brak stanowczości męczą i budzą irytację. 
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No cóż, trzeba nam przełknąć te gorzkie uwagi i na pewno o nich pomyśleć. A czego życzyłabyś 

uczniom i nauczycielom naszej szkoły z okazji jej jubileuszu? 

Kolejnych 50 lat w zdrowiu i urodzie☺ A tak poważnie mówiąc, nauczycielom – zapału co to jak 
feniks z popiołów…, siły charakteru, zdrowego dystansu, pomysłowości i skuteczności w docieraniu 
do Pokolenia XD. Uczniom zaś – przekornie i prozaicznie - większej otwartości, nieco mniej pewności 
siebie i trochę wiary w to, że człowieka nie jest w stanie zastąpić żadna maszyna… nawet cyfrowa 
oraz nieco patetycznie  – „nauczyciela i mistrza, który przywróci im wzrok, słuch i mowę…”, choć na 
szczęście w nieco innych niż u Różewicza okolicznościach. Ale się zrobiło powaażnie… W końcu 50 
lat – nie w kij dmuchał!:) 

 I – jak innowacje  
 

Nasza najnowsza innowacja to  
program nauczania, który, który 
nazwaliśmy „Nobliści z bliska”. 
Realizujemy go w tym roku szkolnym 
w klasie Ia (klasa będzie go 
realizować przez trzy kolejne lata 
szkolne). 
W tym czasie uczniowie poznają 
sylwetki 12 noblistów, zarówno tych 
„światowej sławy”, jak i tych mniej 
znanych, pochodzących z naszego 
regionu. Nie chodzi jednak głównie o 
ich życiorysy. Chcemy, aby 
uczniowie, poprzez zaznajamianie się 
z dorobkiem wybitnych naukowców, 
próbowali dostrzegać pożytek, jaki 
płynie z uczenia się przedmiotów: 
matematyki, fizyki, chemii, biologii, 
geografii, techniki oraz innych. 
Wierzymy, że takie trójwymiarowe 
nauczanie, które pozwala dotykać 
wiedzy, pozwoli też naszym uczniom  

osiągać lepsze wyniki nie tylko z 
przedmiotów mat-przyr, ale też 
lepiej przygotować się do 
egzaminów gimnazjalnych i do 
dalszych etapów kształcenia. 
Innowacja, którą realizujemy już 

drugi rok, to program „Edukacja z 
komputerem”. Jest to ciekawa  
przygoda dla uczniów, którzy w tej 
klasie (obecnie IIa) mogą uczyć się 
większości przedmiotów (za 
wyjątkiem WF, religii i zajęć 
artystycznych) z zastosowaniem 
komputerów. Taka forma nauczania, 
stanowi także pewne wyzwanie dla 
części naszej kadry, ale radzimy 
sobie dzielnie! Wychodzimy z 
założenia, że komputer stanowi dziś 
nieodzowne narzędzie niemal każdej 
pracy, niemałe znaczenie ma także 
dla zagospodarowania naszego czasu 
wolnego. Nauczanie j. polskiego, 

biologii, fizyki itp. przy pomocy 
komputera nie powinno więc w 
zasadzie stanowić sensacji. 
Cennym uzupełnieniem oferty, jaką 
przygotowaliśmy dla tej klasy 
innowacyjnej, są dodatkowe zajęcia 
z pracownikiem katowickiej Wyższej 
Szkoły Technologii Informatycznych. 
Trzeci już rok uczniowie klasy 

innowacyjnej „Kuźnia talentów, 
kuźnia charakterów” (IIIa) realizują 
program współpracy z pracownikami 
naukowymi Uniwersytetu Śląskiego. 
W tym roku zaplanowaliśmy dla nich 
zgłębianie podstaw prawa praz 
analizę zagrożeń, jakie niesie z sobą  
współczesność. Potencjał tej klasy 
jest imponujący. Uczestnicząc w 
zajęciach na uczelni nasi 
gimnazjaliści zgodnie uznali, że nie 
czują znaczącej różnicy między sobą 
a studentami. Brawo! 

 

„Krzyżacy” ściśle odczytani to ubiegłoroczna propozycja innowacyjna dla drugich 
klas naszego gimnazjum. Projekt realizowany był z rozmachem i zaangażował 
zarówno młodzież, jak i nauczycieli. Oprócz dodatkowych lekcji matematyki, 
fizyki, chemii, geografii, biologii…, na których omawiano powieść H. 
Sienkiewicza, wydobywając z niej niecodzienne aspekty niepojawiające się na 
lekcjach języka polskiego, odbył się konkurs wiedzy o powieści oraz wycieczki. 
Grupa najbardziej zaangażowanych w projekt uczniów była w Toruniu i w 
Malborku, a więc w dawnym mateczniku Krzyżaków. Jeździliśmy na koniach w 
Zbrosławicach i strzelaliśmy z łuku na toszeckim zamku. Działo się! 
 

 

„Klasa europejska” to z kolei projekt idący w kierunku języków – angielskiego i niemieckiego. Uczniowie tej klasy 
nawiążą kontakty z rówieśnikami  z Hiszpanii, Turcji, Francji i kilku innych europejskich krajów. Najbardziej 
zaangażowani wyjadą w nagrodę do krajów biorących udział w tej międzynarodowej wymianie, która w naszej szkole 
jest już właściwie tradycją, bo w poprzednich dwóch latach nasi gimnazjaliści zwiedzali już Europę z Comeniusem. 
 

 

Logika, wiedza o kulturze, zajęcia z prawa prowadzone przez nauczycieli akademików to 
niezwykła propozycja dla gimnazjalistów, dla których przecież uniwersytet to bardzo odległa 
perspektywa. Kontakt z pracownikami naukowymi, udział w ćwiczeniach ze studentami lub w 
dużej imprezie jak „Dzień arabski” na UŚ, daje jakieś wyobrażenie o tym, jak wyglądają studia i 
mamy nadzieję, że wzmaga apetyt naszych uczniów na wiedzę i na to, by się rozwijać. Młodzież 
zresztą także ceni sobie fakt, że realizuje wyjątkowy projekt, którego nie ma żadna inna szkoła w 
Zabrzu. W ankietach ewaluacyjnych często podkreśla, że dodatkowe zajęcia poszerzają ich 
horyzonty. Życzę więc moim wychowankom, by były jak najszersze i by przyniosły im mądrość! 
Elżbieta Iwanek, wychowawczyni klasy III a 

 



 12 Stowarzyszenie absolwentów i sympatyków szkoły. Zagraniczne wyjazdy edukacyjne dla uczniów 

Jubileuszowy rok szkolny 2010/2011 będzie dla 
społeczności Gimnazjum nr 24 (oraz dawnej Szkoły 
Podstawowej nr 33) czasem próby powołania do 
istnienia stowarzyszenia, które miałoby na celu 
szeroko rozumiane wspieranie działań statutowych 
szkoły. Wychodzimy bowiem z założenia (czy 
słusznego…?), że zarówno wśród absolwentów, wśród 
sympatyków szkoły, a także wśród rodziców naszych 
uczniów oraz nauczycieli i pracowników (także 
emerytowanych) jest sporo osób, które chciałyby w 
jakiejś formie wspierać dzisiejsze działania na rzecz 
naszej szkoły. Posiadany wolny czas, doświadczenie, 
umiejętności i pomysły chcemy zebrać w szereg 
zorganizowanych działań, które będą służyć szkolnej 
społeczności zarówno dzisiaj, jak i w kolejnych latach. 
Czy znajdą się chętni do takiej współpracy…? 

Z ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” 
 

� Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, 

programy działania i struktury organizacyjne oraz 

uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego 

działalności. 

� Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy 

społecznej członków; do prowadzenia swoich spraw 

może zatrudniać pracowników. 

� Osoby w liczbie co najmniej 15, pragnące założyć 

stowarzyszenie, uchwalają statut stowarzyszenia i 

wybierają komitet założycielski. 

� Majątek stowarzyszenia powstaje ze składek 

członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, 

dochodów z własnej działalności, dochodów z 

majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej. 

 

Jarosław Wyrwa, absolwent Szkoły Podstawowej nr 33 w Zabrzu. Ukończył studia prawnicze na 
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Od kilku lat zawodowo i życiowo dzielący 
czas między Zabrzem a Bytomiem.  
„Stowarzyszenia są co do zasady organizacjami non-profit działającymi w oparciu o pracę swych 

członków. Uczestnictwo w stowarzyszeniach z pewnością nie daje tego wymiernego finansowego 

efektu, którego oczekiwać mogli by niektórzy. Uczestnictwo w Stowarzyszeniu pozwala na 

realizację tych własnych zamierzeń, jakie zbieżne są lub tożsame z ideą, która przyświeca przy 

tworzeniu Stowarzyszenia. Jest to więc praca społeczna, lecz jest to praca, w której realizować można własne 

pomysły, własne pragnienia – w której można oddać innym swój własny - przysłowiowym biblijny «talent»”. 
 

Komu w drogę? O projekcie: Stolice europejskie – 
Rozmowa z Łukaszem Rogowskim, nauczycielem historii, organizatorem wyjazdów zagranicznych dla uczniów 

 

Wiedeń i Budapeszt to stolice, które odwiedzili jak dotąd uczniowie naszego gimnazjum w ramach tego projektu. W 
tym roku planowana jest na maj wycieczka do Berlina, a w następnych latach do Bratysławy i Paryża.  
„W Berlinie planujemy zwiedzanie żelaznych punktów w mieście – Brama Brandenburska, Reichtsag, Uniwersytet 
Humboldta, Wieża Telewizyjna, Muzeum Pergamon… oraz kilkugodzinną wizytę na słynnej już sztucznej wyspie pod 
Berlinem – Tropical Island.” – mówi organizator wycieczki, pan Łukasz Rogowski. 
Elżbieta Iwanek: Skąd wziął się pomysł na taki projekt? 

Łukasz Rogowski: Wcześniej w szkole prowadziłem Klub Globtrotera, na którym opowiadałem o swoich prywatnych 

podróżach i zapraszałem nauczycieli naszej szkoły, którzy wspominali swoje wyprawy. Były mapy i pokazywanie 

slajdów, więc pomysł na podróże realne był chyba konsekwencją tych wirtualnych. A ponieważ mam dobre kontakty z 

biurami podróży, doświadczenie i uczę historii, pomyślałem, że wyjazdy byłyby świetnym uzupełnieniem moich lekcji. 

Co uważasz za największą wartość tych wypraw? 

Przede wszystkim program wycieczek jest wartościowy, bo nastawiony na poznawanie zabytków kultury europejskiej, 

tradycji, posmakowanie lokalnych specjałów… Myślę też, że dla niektórych jest to być może jedyna taka okazja w 

życiu, żeby zobaczyć miejsca, do których już nie wrócą. Ponadto nasze wycieczki są tańsze niż oferty biur podróży. 

A co dzieci wspominały najchętniej z tych trzydniowych eskapad? 

Przepych w Wiedniu, mostki na Dunaju w Budapeszcie i wizytę w Muzeum Marcepanu w węgierskiej stolicy. 

Wspomniałeś o swoich prywatnych wojażach. Kiedy złapałeś tego wycieczkowego bakcyla? 

Właściwie podróżuję od dzieciństwa. Najpierw były to kolonie, a potem wczasy z rodzicami. Byłem w Hiszpanii, 

Francji, Grecji, Egipcie, na Cyprze i Krecie, w Niemczech, w Holandii, w Monako, we Włoszech i oczywiście planuję 

następne wyjazdy. 

Z tego zestawu widać, że najczęściej odwiedzałeś kraje śródziemnomorskie i że jesteś 

ciepłolubny. A Twoje największe zaskoczenia? 

Kiedyś to na pewno to, że krajobraz widziany na własne oczy jest identyczny z tym, który 

oglądałem na pocztówkach – mam na myśli kolory nieba i morza… Niezapomniany widok klifów 

w Hiszpanii… I oczywiście kultura oraz zabytki Egiptu. 

Dziękuję za rozmowę i życzę szerokiej drogi! 

 

 
 



 13 Rada Rodziców 

Gdyby Rady Rodziców lub pojedynczy rodzice mogli i chcieli – na ile pozwalają im obowiązki – angażować się w życie 
szkoły, z pewnością wychodziłoby to każdej szkole na dobre. Przecież uczniowie, którzy przebywają przez kilka godzin 
dziennie w szkole, nie przestają „należeć” do swoich rodziców. Jest kilka okazji w roku do spotkania się w ramach 
zebrań wychowawców z rodzicami, tzw. wywiadówek, ale poza tymi spotkaniami rozgrywa się jeszcze wiele innych 
wydarzeń szkolnych, w których rodzice mogą, a nawet powinni brać udział. Wierzymy, że nowa Rada Rodziców, która 
zostanie wybrana w najbliższym czasie, podejmie się aktywnych działań na rzecz uczniów i szkoły. 

 

 

WYBÓR RADY RODZICÓW 
W szkołach działają Rady Rodziców, które reprezentują ogół rodziców uczniów. W skład 
Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych (trójek 
klasowych), wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego 
oddziału (klasy). 

 

 

OGÓLNE UPRAWNIENIE RADY RODZICÓW 
Rada Rodziców może występować do dyrektora, Rady Pedagogicznej, samorządu 
uczniowskiego, organu prowadzącego szkołę (Gmina Zabrze), organu sprawującego 
nadzór pedagogiczny (Delegatura w Gliwicach Śląskiego Kuratorium Oświaty w 
Katowicach) z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach dotyczących szkoły 
(związanych np. nauczaniem, wychowaniem, bezpieczeństwem itp.) 

 

KOMPETENCJE RADY RODZICÓW WYNIKAJĄCE Z USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY 
1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego szkoły, 
obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym, skierowane do 
uczniów, realizowane przez nauczycieli; w razie nieskorzystania z prawa uchwalenia 
programu wychowawczego – ustala go dyrektor szkoły;  

2) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych 
uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym, 
skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców; 
3) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły; 
4) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły; 
5) udział w pracach komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły; 
6) opiniowanie zasad działalności prowadzonej w szkole przez inne organizacje i stowarzyszenia; 
7) opiniowanie zasad noszenia przez uczniów jednolitego stroju na terenie szkoły 
 

UPRAWNIENIA RADY RODZICÓW WYNIKAJĄCE Z INNYCH AKTÓW PRAWNYCH 
1) prawo wnioskowania do dyrektora szkoły o dokonanie oceny pracy nauczyciela; 
2) prawo do przedstawienia własnej opinii w sprawie dorobku zawodowego nauczyciela 
stażysty, kontraktowego lub mianowanego za okres stażu; 
3) prawo gromadzenia składek pochodzących z dobrowolnych wpłat rodziców lub z 
innych źródeł 
4) prawo do kontaktowania się i współpracy z innymi Radami Rodziców w celu realizacji 
wspólnych przedsięwzięć dla dobra uczniów. 

 
 

Dotychczas prezydia Rady Rodziców tworzyli przedstawiciele trójek klasowych wymienieni niżej. Warto 
dodać, że Rada Rodziców pod przewodnictwem Zdzisława Bednarza obejmowała zarówno rodziców uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 33, jak i powstającego wówczas Gimnazjum nr 24. 

1993-2004 Zdzisław Bednarz (przewodniczący), Urszula Goebel, Krystyna Sznajder, Renata Olesiak 
2004-2007 Roman Grzywacz (przewodniczący), Anita Ułasiewicz, Beata Solińska  
2007-2010 Bożena Kawa (przewodnicząca), Aneta Pająk, Elżbieta Orłowska, Elżbieta Witczak 

 

„Nasza praca w Radzie 

Rodziców przypadła na 

trudny okres w historii 

szkoły: zamiany 

ustrojowe, reforma 

systemu oświaty itd. Z 

zaangażowaniem 

pomagaliśmy jednak 

nauczycielom i dyrekcji 

w realizacji zadań”  

„Praca na rzecz szkoły, 

a zwłaszcza na rzecz 

uczniów, była dla mnie 

wielką przyjemnością. Z 

satysfakcją wspominam  

dobrą współpracę z 

nauczycielami i szereg 

wartościowych 

inicjatyw, które razem 

podejmowaliśmy”. 

„Przez ostatnie 

lata w szkole 

dokonał się 

duży rozwój. 

Cieszy to Radę 

Rodziców! Z 

przyjemnością 

poślemy tu 

nasze młodsze 

pociechy”. 

Zdzisław BEDNARZ (1993-2004) Roman GRZYWACZ (2004-2007) Bożena KAWA (2007-2010) 

 



 14 Estetyka szkoły 

Z badań prowadzonych niedawno przez jeden z instytutów zajmujących się m.in. jakością w edukacji wynika, 

że estetyka i wyposażenie szkół, w tym także wyposażenie w pomoce dydaktyczne, zdaniem zaledwie 6% 

ankietowanych rodziców decydująco wpływają na jakość pracy szkoły. Mimo to, trudno byłoby wskazać szkołę, której 

ambicją nie byłoby jak najlepsze wyposażenie i jak najbardziej korzystna estetyka. 
 

  

Nowo otwarta stołówka szkoły partnerskiej w Sandanski (Bułgaria) 
Dwa budynki szkoły partnerskiej w Rende (Włochy) połączone są łącznikiem 

biegnącym nad ruchliwą jezdnią 

  

Budynek szkoły partnerskiej w Karmelavie (Litwa) otacza piękna zieleń 
Z uwagi na często wysokie temperatury, szkoła partnerska w Osmaniye 

(Turcja) wyposażona jest w system klimatyzacji w dużej części sal lekcyjnych 
 

Podczas ostatnich wakacji także w naszej szkole wykonaliśmy szereg prac remontowych, które znacznie 

poprawiają estetykę korytarzy, niektórych sal lekcyjnych i sali gimnastycznej. Wkrótce wzbogacimy się o 

przestrzenną mapę europy, a na tym nasze plany na ten rok się nie kończą. 
 

 
  

Wyprana i na nowo naprężona siatka na sali gimnastycznej pozwoli ocalić 

okna w przypadku na bardziej odważnych zagrań uczniów. 

Wstawienie nowych drzwi na korytarzu głównym wymagało precyzyjnych prac 

budowlanych. 

 
  

Czysty sufit korytarza głównego to efekt nie tylko malowania, ale także 

tynkowania, szlifowania i położenia specjalnej siatki. 

Do nowych okien, szafek odzieżowych, odnowionego sufitu i ścian korytarza 

głównego – stare drzwi do sal lekcyjnych po prostu nie pasowały. 

 



 15 Projekty i imprezy w jubileuszowym roku szkolnym 

Jubileuszowy rok szkolny 2010/2011 rozpoczął się dla nas uroczyście, pracowicie, ale też radośnie – i nie 
chodzi o radość z powodu zakończenia wakacji, bo to akurat przychodzi na ogół z trudem i uczniom, i nauczycielom. Z 
początkiem bieżącego roku szkolnego stało się dla nas ostatecznie jasne, że poza tym, co jak zwykle zaplanowaliśmy 
do realizacji od 1 września, będzie nam dane także pracować metodą projektów. Wygraliśmy dla naszych uczniów 
dwa atrakcyjne i bardzo wartościowe projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.  
 

Najpierw dowiedzieliśmy się, że zakończony już projekt w 
ramach programu LLP Comenius „My school is my home” zaowocował 
doświadczeniem, które pomogło nam skutecznie zawalczyć o kolejną 
pulę pieniędzy (20.000,00 euro) na realizację kolejnych działań, tym 
razem pod hasłem „Let`s travel! Tourism: another way of learning” 
razem z partnerami m.in. z Niemiec, Francji, Hiszpanii. Naszych uczniów 
czekają więc podróże do szkół w krajach partnerskich, nowe znajomości 
i nowoczesne formy pracy. 

 

Tuż przed samym rozpoczęciem roku szkolnego przyszła jeszcze jedna pomyślna wiadomość, w którą jednak 
włożymy sporo wysiłku, zanim ogłosimy pełny sukces. Okazało się, że nasz wniosek o dofinansowanie projektu 
„Sztuka nauki. Kompleksowe poszerzenie oferty edukacyjno – wychowawczej Gimnazjum nr 24 w Zabrzu” w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przeszedł pomyślnie ocenę i otrzymał dofinansowanie w kwocie …. Dzięki 
zaplanowanym działaniom podniesiemy efektywność naszej pracy z uczniami i uczennicami organizując dla nich w 
ciągu 2 najbliższych lat dodatkowe zajęcia (w tym – z pracownikami Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii 
Uniwersytetu Śląskiego), wyjazdy edukacyjne, konkursy z nagrodami, zajęcia pozalekcyjne; zatrudnimy także 
psychologa i doradcę zawodowego. Często będziemy więc używać oznaczeń takich jak poniższe: 
 

  
 

 

 

 
 

Dużą wagę przykładać jednak chcemy do obchodów 
jubileuszu 50-lecia istnienia naszej szkoły. Zaczęliśmy już 
1 września, kiedy na inauguracji roku szkolnego pojawili 
się byli dyrektorzy szkoły: Pani Helena Żabicka i Pan 
Tadeusz Kraus. Obecnością zaszczycił nas także 
przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania Rady 
Miejskiej w Zabrzu - Pan Franciszek Kajdaniuk, wieloletni 
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 30; byli także -
komendant Komisariatu V Policji w Zabrzu oraz 
przewodniczący zarządu Dzielnicy Helenka Pan Adrian 
Pyszka. Uczniowie z uwagą słuchali wystąpień gości, 
zwłaszcza Pana Tadeusza Krausa, który m.in. wspominał 
warunki pracy w szkole w latach, kiedy uczyło się tutaj 
blisko 1000 uczniów. W tym roku czeka nas jeszcze 
szereg imprez. Oto niektóre z nich: 

 
 

• Koncert Zabrzańskiego Chóru Chłopięcego Pueri 

Cantores Silesienses, dyrygent: ks. Piotr Klemens 

• Spotkanie założycielskie Stowarzyszenia absolwentów 
i sympatyków Gimnazjum nr 24 Edukacja dla kultury 

• Panel dyskusyjny z udziałem byłych dyrektorów 
szkoły i innych zaproszonych gości, pod hasłem Być 

nauczycielem dawniej i dziś. 

• Dzień patrona szkoły (impreza wewnętrzna – dla 
uczniów) 

• Przedstawienie bożonarodzeniowe w wykonaniu 
nauczycieli Gimnazjum nr 24 dla uczniów, rodziców i 
gości pt. Wigilijny paradoks 

• Zabawa karnawałowa dla uczniów 

• I edycja Miejskiego Konkursu Humanistycznego 

• III Miejska Konferencja „Między wolnością a 

bezpieczeństwem w szkole” 

• Główne obchody jubileuszu: spotkanie absolwentów, 
nadanie szkole imienia, przyjecie sztandaru itp. 
(12.03.2011) 

• Jubileuszowe dni otwarte szkoły 

• Spotkanie ze znaną osobistością (w ubiegłych latach 
odwiedzili nas m.in. Magdalena Piekorz, Krzysztof 
Kowalewski) 

• Festyn sportowy 

 



Projekt „My school is my home” stał się dla uczestniczących w nim szkół partnerskich, w tym dla uczniów i 

nauczycieli Gimnazjum nr 24, kopalnią pomysłów i doświadczeń. Rezultatem dwóch lat intensywnej współpracy 

jest szereg inspirujących produktów wykonanych przez przedstawicieli szkól partnerskich. Wszystkie one posłużyły 

wzajemnemu poznawaniu się, a także poszukiwaniu rozwiązania problemów ważnych dla środowiska szkolnego. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Wśród produktów międzynarodowej współpracy 

znalazły się m.in.: 

• Strona internetowa projektu:  

www.msmh.xz.lt 

• Liczne prezentacje multimedialne 

• Materiały video 

• Piosenka pt. „My school is my home” 

• Publikacja  „Między wolnością a 

bezpieczeństwem w szkole” 

• Prace plastyczne (plakaty, pocztówki, 

szkolne kąciki prezentujące projekt) 

• Audiowizualny słownik dziesięciu 

podstawowych słów językach narodowych 

krajów partnerskich 

• Kamienna mozaika, prezentująca symbole 

miast biorących udział w projekcie 

• Blog, na którym mogą spotkać się 

uczestnicy projektu: 

www.supportcomenius.wordpress.com 

• Notes zawierający najcenniejsze 

spostrzeżenia uczestników spotkań 

partnerskich 

Warto wspomnieć także o niematerialnych 

produktach projektu, do których należą m.in.: 

• Konferencja „Między wolnością a 

bezpieczeństwem w szkole” (Zabrze) 

• Inscenizowana lekcja, podczas której 

zaprezentowane zostały zachowania 

niezgodne z regulaminem szkolnym, 

dostarczając nauczycielom ze szkół 

partnerskich materiału do dyskusji na 

temat sposobów radzenia sobie z 

trudnymi sytuacjami w czasie lekcji 

(Zabrze) 

• Wieczór z kuchnią narodową, podczas 

którego partnerzy prezentowali swój 

narodowe potrawy (Karmelava) 

• Konkurs Talentów (Karmelava) 

• Urodziny Comeniusa (Sandanski) 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


