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„Trenuj śmiało umysł i ciało!” - to hasło przewodnie tegorocznej uroczy-

stości, która już na stałe zapisała się w tradycji naszej szkoły. W tym roku 

zadbamy o szeroko pojęte zdrowie  uczniów. Dni Nauki i Kultury są przed-

sięwzięciem, które pozwala na realizację pasji uczniów, na rozwijanie ich 

talentów.  10 grudnia 2013roku, to także dzień, w  którym obchodzimy 

Święto Patrona naszego  gimnazjum - Polskich Noblistów. Z ogromną rado-

ścią  pragniemy powitać w progach tej szkoły wszystkich gości. Mamy na-

dzieję, że czas spędzony z nami pozostanie miłym wspomnieniem. 

To już 7. takie dni! 

Dni Nauki i Kultury 2013/2014 

10 grudnia 2013 

FAKTY JEDYNKI 

W numerze: 

*Ślubowanie z Mini-

strem 

*Trenuj śmiało 

umysł i ciało! 

*Dni Nauki i Kultury

-trochę wspomnień 

*Sukcesy gimnazja-

listów „Jedynki” 

*Wyjątkowy gość w 

naszej szkole! 

*Nowe tysiącle-

cie…? Pierwszaki! 

*Warsztaty tylko z 

nami - propozycje 

dla szóstoklasistów 

*Opolskie Orły -  

czyli wśród najlep-

szych  

*Uhonorowani przez 

Ministra 

* Z wróżkami i ak-

torami w andrzej-

kowy wieczór 

* Co jeszcze sły-

chać w szkole? 

Magazyn Uczniowski Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Opolu  

wydanie specjalne  

To był dzień!   

W nowy rok szkolny z Ministrem! 

Aula była wypełniona po brzegi, wszyscy w napięciu oczekiwali 

wyjątkowego gościa - Krystynę Szumilas, Ministra Edukacji Naro-

dowej. Tylko jedna szkoła na Opolszczyźnie miała zaszczyt być go-

spodarzem Wojewódzkiej Inauguracji Roku Szkolnego - to był Ze-

spół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Opolu.             więcej … str.2 

                     Fot. Krzysztoń B. 
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To był dzień! 

Ministerialne  ślubowanie  
.Rozpoczęcie nowego roku szkolnego zawsze jest ważnym wy-

darzeniem zarówno w życiu szkoły jak i środowiska lokalnego. 

Tym razem jednak miało dla nas wyjątkowy charakter. 2 wrze-

śnia 2013 r. uroczystego otwarcia przygotowanej z tej okazji 

gali dokonali: Ryszard Wilczyński - Wojewoda Opolski,  Ha-

lina Bilik – Opolski Kurator Oświaty oraz Alicja Mielniczuk 

– Dyrektor Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w 

Opolu. Podczas otwarcia głos zabrali również: Barbara Ka-

mińska - Członek Zarządu Województwa Opolskie-

go oraz Krzysztof Kawałko -Zastępca Prezydenta Miasta 

Opola. Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Opolu 

wystąpił w zaszczytnej roli gospodarzy Wojewódzkiej Inaugu-

racji Roku Szkolnego 2013/2014. W tym uroczystym dniu na-

szym gościem była Minister Edukacji Narodowej - Krystyna 

Szumilas. Gościliśmy również w naszych progach wiele innych 

znakomitych osobistości. Swoją obecnością zaszczycili nas po-

nadto: Zastępca Prezydenta Miasta Opola - Krzysztof Początek, 

Posłanka do Parlamentu Europejskiego - Danuta Jazłowiecka, 

Posłowie do Sejmu RP – Janina Okrągły, Andrzej Buła, Ry-

szard Galla, Biskup - Paweł Stobrawa, Naczelnik Wydziału 

Oświaty UM Opola- Irena Koszyk a także dyrektorzy  

i przedstawiciele opolskich szkół, placówek kulturalno – oświa-

towych oraz instytucji współpracujących ze szkołą. Podczas 

wizyty Pani Minister spotkała się z Dyrekcją naszej szkoły oraz 

zaproszonymi gośćmi, zwiedziła placówkę i dokonała uroczy-

stego otwarcia nowego roku szkolnego. Cieszymy się bardzo, że 

w wystąpieniu Pani Minister znalazło się wiele ciepłych słów 

pod adresem Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi  

w Opolu. Krystyna Szumilas zaakcentowała przede wszystkim 

znakomite przygotowanie naszej szkoły do kształcenia zarówno 

najmłodszych dzieci, w tym sześciolatków, jak i młodzieży 

gimnazjalnej. Podkreśliła znaczenie znakomicie wykwalifiko-

wanej kadry nauczycielskiej,  twórczego podejścia do pracy 

oraz rozwijania w uczniach kreatywności. Słowa uznania popły-

nęły także pod adresem dzieci i młodzieży. Pani Minister wska-

zała na liczne sukcesy naszych uczniów wynikające z ich ak-

tywności, zaangażowania, wsparcia rodziców oraz szerokich 

możliwości rozwoju talentów i zainteresowań, jakie stwarza 

nasza placówka. Część artystyczna inauguracji odbyła się pod 

hasłem „Opole talentami kwitnące”. Swoje talenty muzyczne 

i taneczne zaprezentowały dzieci oraz młodzież z opolskich 

szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Był 

też czas na chwilę refleksji związaną z kolejną rocznicą wybu-

chu II wojny światowej. Wszyscy młodzi artyści otrzymali 

gromkie brawa, a podczas finału zostali nagrodzeni długimi 

owacjami na stojąco. Po uroczystości wszystkim zaangażowa-

nym w przygotowanie tak wspaniałej gali podziękowała Pani 

Halina Bilik – Opolski Kurator Oświaty. Ostatnim punktem 

wizyty Minister Krystyny Szumilas w naszej szkole było spo-

tkanie z dziennikarzami. To naprawdę był niezwykły dzień, któ-

ry na długo pozostanie w pamięci szkolnej społeczności Zespo-

łu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Opolu. 

Podczas uroczystości nie zabrakło także wzruszających 

chwil. Uczniowie klas pierwszych z PG 1 i PSP 5 złożyli 

uroczyste ślubowanie,  a następnie Pani Minister doko-

nała uroczystego pasowania na ucznia przedstawicieli 

pierwszoklasistów.  



 

2013-12-10                              Fakty Jedynki                                          3 

Dorota Simonides 

„Gdy miała dziewięć lat, 

jedna z krewnych powie-

działa jej, że jest brzydka. 

– Wtedy postanowiłam 

zostać świętą; a że święci 

cierpią, to trzymałam pa-

lec nad płonącą świeczką. 

Skończyło się biegiem do lekarza – wspominała D. Simonides”. 

Opolska folklorystka i profesor nauk filologicznych otrzymała Na-

grodę Historyczną Polityki za książkę "Szczęście w garści. Z familo-

ka w szeroki świat". To najstarsza w Polsce nagroda przyznawana za 

publikacje o tematyce dotyczącej najnowszej historii Polski.10 marca 

2008 Uniwersytet Opolski przyznał jej tytuł doktora honoris causa. 

W 2008 otrzymała również tytuł honorowego obywatela wojewódz-

twa opolskiego. W naszym gimnazjum była wyjątkowym i honoro-

wym gościem Dni Nauki i Kultury zorganizowanych w 2010r.  

Trochę wspomnień … Znani, sławni i wyjątkowi w naszej szkole 

Jan Feusette 

Dla naszego gimnazjum postać 

niezwykła. Od 2000 roku współ-

pracował z dyrektorami PG1. 

Był przewodniczącym  jurry 

konkursów literackich  organizo-

wanych przez naszą szkołę, 

współorganizatorem konkursów 

literackich, fundatorem nagród,  

a przede wszystkim kochał naszą 

młodzież, co podkreślał podczas 

każdej uroczystości, którą za-

szczycił swoją obecnością. Przez 

wiele lat znany był w Opolu, jako działacz w literackich środowi-

skach. Najczęściej pisał o literaturze, teraz postanowił pokazać 

się jako poeta. Debiutancki, choć zawierający wiersze z różnych 

lat tomik „Sprawa gardłowa” prezentował w Pedagogicznej Bi-

bliotece Wojewódzkiej. Tomik „Sprawa gardłowa” Jana Feusette’a 

ma konstrukcję biograficzną. Rozpoczyna się od narodzin poety,  

a kończy na obserwacji współczesnych czasów. - Próbuję asymilo-

wać  młodzieżowe odkrycia językowe - przyznaje Jan Feusette. 

S ł a w o m i r 

N i c i e j a 

 

Był honorowym 

gościem w na-

szej szkole pod-

czas IV edycji 

Dni Nauki i 

Kultury. Swoim 

przemówieniem zaszczycił społeczność szkolną PG1  

w Opolu. Prof. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja uro-

dził się 4 października 1948 r. w Strzegomiu na Dolnym 

Śląsku.  Jest historykiem. Studiował na Wyższej Szkole 

Pedagogicznej w Opolu, tam też obronił pracę doktor-

ską, habilitował się i otrzymał tytuł profesora nauk hu-

manistycznych. Po przekształceniu Wyższej Szkoły Pe-

dagogicznej w Uniwersytet Opolski, pełnił funkcję rek-

tora tej uczelni. W 2012 roku po raz czwarty został  jej 

rektorem, a 15. już w 62-letniej historii. 

K ryst ian 

Kobyłka 

D y r e k t o r 

naczelny i 

artystyczny  

Teatru Lalki 

i Aktora w 

Opolu. Lubi czarny kolor i znoszone swetry. Komórkę 

uważa za smycz, bez której w dzisiejszych czasach nie-

stety trudno się obejść. Nie ma samochodu i nie lubi 

robić zakupów. „Żona to załatwia, nawet ubrania. Na 

przykład kupuje mi trzy czarne koszule.” Ukończył po-

lonistykę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu . 

Jest reżyserem i scenarzystą od 1982 r. Jest wiceprezy-

dentem POLUNIMY,  która zrzesza polskich lalkarzy. 

Według reżysera Kobyłki: „Teatr mieści w sobie wszyst-

ko. Więc pewnie przy jego pomocy można zbliżyć się do 

źródła tajemnicy”. Za jego czasów OTLiA przeżywa 

prawdziwy rozkwit. Zdobył liczne sukcesy w wielu pre-

stiżowych konkursach teatralnych. Krystian Kobyłka jest  

sprzymierzeńcem młodzieży, dlatego też od kilku lat 

wraz ze swoim teatrem obejmuje honorowy patronat nad 

przeglądem teatrów obcojęzycznych w PG1 w Opolu. 

Marceli Krzysztoń 

Podczas Dni Nauki i Kultury 2011 był gościem PG1 w Opolu. Dla nas to osoba 

wyjątkowa, ponieważ jest absolwentem naszego gimnazjum. W „NTO” napisano 

o nim: „Nasz zawodnik ma oko i pewną rękę warte złotego medalu. Marceli nie 

miał sobie równych w kategorii pistoletu pneumatycznego” Kariera Krzysztonia 

pięknie się rozwija. Pięć lat temu był mistrzem Polski juniorów  w  pistolecie 

pneumatycznym i zdobył dwa medale mistrzostw Polski seniorów. Zdobył rów-

nież tytuł wicemistrza Europy juniorów w drużynie. 
Oprac. Natalia Godlewska 
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1.Występowałeś w wielu programach telewizyjnych: "Łysi i blondynki", "Maraton 

uśmiechu", "Szansa na sukces", w "Ugotowanych" otrzymałeś główną nagrodę, 

ostatnio gościłeś w "MasterChef". Który z programów szczególnie miło wspominasz? 

 "Ugotowanych" wygrałem, więc to zwycięstwo na długo pozostanie w mojej pa-

mięci. Niesamowitym przeżyciem był udział w reality show "Łysi i blondynki", bo być 

zamkniętym w czterech ścianach bez kontaktu ze światem zewnętrznym to nie lada wy-

zwanie i ciężka próba przetrwania. Miło wspominam swój ostatni program "Masterchef", 

choć mam trochę żalu do siebie, że tak szybko odpadłem. Teraz już wiem, jakie popełni-

łem błędy, ale niestety, czasu nie da się cofnąć. Zawsze sobie powtarzam, że człowiek całe 

życie się uczy, a i tak głupi umiera. Często też musi słono płacić za swoje błędy, no ale  

z drugiej strony nikt z nas nie jest przecież ideałem. Wielu wspaniałych ludzi poznałem  

w programach "Coolinaria" i "Gotuj o wszystko", ale największym przeżyciem był dwu-

krotny występ w "Szansie na sukces" z udziałem Kasi Kowalskiej i Haliny Frąckowiak,  

a później wielki finał w sali kongresowej. Każdy program jest inny i każdy wyjątkowy. 

Jedne wzbudzają euforię, inne rozczarowują. Ale jedno jest pewne… pomimo wzlotów i upadków warto sprawdzać same-

go siebie i spełniać marzenia, idąc do przodu. Trzeba mieć wytyczony cel i nie oglądać się za siebie, a co najważniejsze - 

nie zwracać uwagi na wszystkich nieprzychylnych i źle życzących.  

Z pasją do wszystkiego...  

2.Brałeś udział w najpopularniej-

szych programach kulinarnych, 

wiem, że gotowanie jest Twoją pa-

sją. Na co dzień pracujesz jako fry-

zjer-wizażysta… Gdybyś otrzymał 

zaproszenie do programu o charak-

terze fryzjerskim, zgodziłbyś się 

w z i ą ć  w  n i m  u d z i a ł ? 

(śmiech) No tam mnie jeszcze nie 

było… Jak mówią moi znajomi, to się nazywa mieć parcie na szkło. 

Mam dwie pasje, gotowanie i śpiewanie, ale całym moim życiem jest 

fryzjerstwo i wizaż. Nie daję za wygraną i szybko się nie poddaję, chociażby dlatego wezmę udział w kolejnej edycji 

"MasterChefa”. Przygodę ze śpiewaniem skończyłem w momencie, gdy w jednym z programów usłyszałem, że jestem za 

gruby i przez to niemedialny i po prostu się nie sprzedam. Przykre to było i jakoś zapadło w głowie… 

 Ale za to w programach kulinarnych atutem jest nie być anorektykiem (śmiech), więc próbuję swoich sił, jak na 

razie z zadowalającym skutkiem. Kocham gotować i kiedy wracam wieczorem do domu po pracy, często zmęczony, idę 

do kuchni coś pichcić, bo wtedy czuję, że dopiero odpoczywam i mogę dać z siebie wszystko. Dlatego od ponad roku pro-

wadzę też swojego autorskiego bloga kulinarnego www.lyzka-widelec-nozyczki.blogspot.com, na którego gorąco wszyst-

kich zapraszam.  

          Do tego domownicy zawsze pochwalą moje potrawy, są zado-

woleni, a nie ma nic milszego, jak dobre słowo usłyszane od najbliż-

szych. Choć jestem już dużym chłopcem, źle znoszę słowa krytyki, ale 

wszystkie też biorę sobie do serca i staram się wyciągać odpowiednie 

wnioski, które później wykorzystuję w kolejnych castingach i elimina-

cjach. A wracając do pytania o program fryzjerski… oczywiście, 

wziąłbym udział  

z wielką radością. 

 

Przygodę ze śpiewaniem 

skończyłem w momencie, 

gdy w jednym z programów 

usłyszałem, że jestem za 

gruby i przez to niemedial-

ny i po prostu się nie sprze-

dam.  

Adam Czapski - na co dzień fryzjer-wizażysta, po godzinach kulinarny amator, gotujący z pasją i z pomysłem. Brał udział  

w wielu telewizyjnych konkursach i programach, zwyciężył w programie „Ugotowani”. 

Serdeczne podziękowania dl p. Marzeny Mazur i p. 

Magdy Sagańskiej za  przygotowanie wywiadu. 

Gość specjalny VII edycji Dni Nauki i Kultury 2013! 

http://www.lyzka-widelec-nozyczki.blogspot.com
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Sport 

  Sukces goni sukces ! 

I MIEJSCE MISTRZOSTWO OPOLA SZKÓŁ 

GIMNAZJALNYCH - UNIHOKEJ DZIEWCZĄT  

*   W rywalizacji z drużynami z innych szkół nasze 

dziewczyny były niepokonane. W skład drużyny 

wchodziły: Dominika Włochowicz, Paulina Pyrć, 

Natalia Martyńska, Magdalena Kędziora, Agata 

Siewruk, Natalia Czaja, Natalia Chwistek, Aleksan-

dra Gacek, Aleksandra Żerek. Ich opiekunką była 

pani Jolanta Zeman - Czajkowska 

II MIEJSCE W MISTRZOSTWACH OPOLA  

W BADMINTONIE DRUŻYNOWO DZIEWCZĄT  

*    To kolejny wielki sukces naszych dziewcząt. Po-

nownie zabłysnęły: Dominika Włochowicz, Natalia 

Czaja i Natalia Martyńska. Do zwycięstwa poprowa-

dziła ich pani Jolanta Zeman-Czajkowska.  

*   Tym razem już stricte męskie zwycięstwo 

w badmintonie Szymona Podstawy, Krzysz-

tofa Michałowicza oraz Filipa Stefaniego. 

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom! 

I MIEJSCE W MISTRZOSTWACH OPOLA  

W BADMINTONIE DRUŻYNOWO CHŁOPCÓW 

IV MIEJSCE W WOJEWÓDZTWIE - UNIHOKEJ 

DZIEWCZĄT 

*     Jak widać dziewczyny górą! Kolejnym sukce-

sem jest IV miejsce w wojewódzkich zawodach, 

które odbyły się w Niemodlinie. W składzie zna-

nym z powyższego „hokejowego” sukcesu i ponow-

nie pod opieką pani Jolanty Zeman-Czajkowskiej.  

Oprac. Sylwia Jankowska, Maciek 

Baja, Dawid Kiersnowski 

   * W dniach 29-30.11.2013 

roku na pływalni w Kędzie-

rzynie Koźlu odbyły się Zi-

mowe Mistrzostwa Woje-

wództwa Opolskiego. 

Marcin Kaliński z klasy III e 

zdobył tytuł Wicemistrza  

i brązowy medal na dystan-

sie 200 m stylem dowolnym, 

poprawiając rekord szkoły  

i własny. Trenerem ucznia 

jest p. Marcin Wieloch. Ser-

decznie gratulujemy! 
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  I jeszcze o sukcesach! 
Gimnazjaliści „Jedynki” osiągają sukcesy nie tylko w sporcie. Dziedzinami, w których zdoby-

wamy czołowe miejsca to również plastyka, muzyka czy literatura. Jest takie powiedzenie: 

„Aby zapalać innych, samemu trzeba płonąć” - tacy właśnie są nauczyciele w PG1—działają, 

zachęcają, wierzą w swoją młodzież, w ich możliwości. A uczniowie? Oni z zapałem podejmu-

ją wyzwania i są w tym naprawdę świetni! Przeczytajcie i przekonajcie się sami. 

LITERATURA - recenzja   
Iwona Działowska - uczennica klasy Ie. We wrześniu rozpoczęła 

naukę w naszym gimnazjum. Propozycję konkursu przyjęła bez wa-

hania. Tym bardziej, że wzięcie udziału w tym konkursie wiązało 

się z pójściem do kina, obejrzeniem filmu pt. „Wałęsa, człowiek  

z nadziei” i napisaniem recenzji. Zadanie naprawę niełatwe. Organi-

zatorem przedsięwzięcia byli Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka 

w Opolu oraz kino „Helios” w Opolu.  Wpłynęło 20 prac ze szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa opolskiego. 

Nasza uczennica zdobyła II miejsce! A warto dodać, że była naj-

młodszym uczestnikiem. Iwonka jest naszą dumą i radością. Ser-

decznie gratulujemy i życzymy jeszcze wielu sukcesów.                         

Wojciech Hombek z kl. IIIa  - po lewej - czyta fragment swojej legen-

dy.  Po prawej –jeden z jurorów przedstawił uzasadnienie werdyktu.   

LITERATURA - legenda  
Uczniowie naszego gimnazjum co roku biorą udział w konkur-

sie literackim „Legenda o Opolu” organizowanym przez MBP 

w Opolu. Stało się już niemal tradycją, że Gimnazjaliści Je-

dynki są bezkonkurencyjni w tych zmaganiach. Tak też było  

w roku 2013 podczas uroczystości wręczenia nagród laure-

atom 11. edycji Konkursu Literackiego. Na stronie interne-

towej MBP w Opolu czytamy: „Po zapoznaniu się z praca-

mi nadesłanymi na konkurs, Jury w składzie: Sławomir Kuź-

nicki (Uniwersytet Opolski), Bartosz Suwiński (Uniwersytet 

Opolski), Mariola Urbaniak (MBP – sekretarz ju-

ry)  postanowiło przyznać nagrody:”            

I  miejsce – Wojciech Hombek z PG nr 1 w Opolu  za 

pracę pt. „O dziewczynie, czeskim przybyszu i że-

laznej podkowie” 

Wśród opolskich gimnazjów jesteśmy Mistrzami 

Legendy - i tak jest od lat! Już w 2014r. 12. edy-

cja konkursu, zapraszamy uczniów klas I i II do 

udziału w tej literackiej przygodzie. Zastąpcie 

godnie swoich kolegów i koleżanki z klas trzecich. 

Na zdjęciu powyżej: Iwona Działowska z dyplomem i nagrodą oraz na 

zdjęciu po lewej: Iwonka z Dyrektorem PBW w Opolu i przedstawicie-

lem kina „Helios” 

Red. AHA 

Fot. Aneta Hombek 

Fot. Aneta Hombek 

Fot. Aneta Hombek 

http://www.mbp-opole.art.pl/images/dzip/2013/kwiecien/legenda/Legenda_o_Opolu_-_Wojciech_Hombek_I_miejsce.doc
http://www.mbp-opole.art.pl/images/dzip/2013/kwiecien/legenda/Legenda_o_Opolu_-_Wojciech_Hombek_I_miejsce.doc
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Dziennikarze z  obiektywem 

Szkoła, która się ciągle zmienia, tętni życiem i rozwija talenty 

Pasowanie na gimnazjalistę 

„Otwierajcie na oścież gimnazjum naszego wrota!”- 

recytował Maciej Bajda 

 Uroczystość pasowania odbyła się 30 wrze-

śnia 2013r. i była przygotowana przez  uczniów  

z klasy 3D pod czujnym okiem pani Anety Hombek. 

Prowadzący recytowali wiersze i przekonywali 

pierwszaczków do tego, że gimnazjum wcale nie jest 

takie straszne. Następnie uczniowie zostali pasowani 

wiekowym ołówkiem, który już wielu młodych ludzi 

po ramieniu dotknął i wprowadził w tradycje naszej 

szkoły. 

Dzień Nauczyciela 

 Święto wszystkich nauczycieli odbyło  

się 15 października. Przygotowaniami zajęła się 

pani Ewa Pawlik wraz z samorządem szkolnym 

oraz pani Magda Kadłubowska z przedstawiciela-

mi koła teatralnego. Dziewczęta z samorządu 

przygotowały wróżby dla matematyków, poloni-

stów, historyków i  nauczycieli wychowania fi-

zycznego.  Aktorzy z klas drugich zaprezentowali 

skecz z podkładem muzycznym, przedstawiający 

dzień w szkole oczami ucznia.  Zaś  artyści  

z klasy 3B  pokazali scenki ze słynnymi i znany-

mi nam wypowiedziami nauczycieli oraz zachowaniami 

uczniów, które źle działają  na naszych szkolnych GURU, więc 

radzimy nie próbować!  Wszyscy zebrani w auli bawili się do-

skonale. 

Dzień Niepodległości 

 12 listopada zebraliśmy się w szkolnej auli, 

aby uczcić pamięć poległych przodków walczących 

za naszą niepodległość. Po uroczystym odśpiewaniu 

hymnu uczniowie opowiadali o rozbiorach  

i przedstawili wzruszającą inscenizację. Nie oby-

ło się również bez recytacji  utworów takich jak 

„Reduta Ordona” i występu chóru szkolnego. Na 

zakończenie uroczystości uczniowie mieli okazję 

wziąć udział w konkursie zorganizowanym przez  

panów Andrzeja Keslera i  Grzegorza Bortnika. 

 Tego dnia  przypomnieliśmy sobie  

o cierpieniach przodków walczących za naszą 

wolność,  oraz to, że dzięki nim żyjemy w wol-

nym, niepodległym kraju. Oby więcej takich lek-

cji historii! 

Oprac. Sylwia Jankowska 

Oprac. Natalia Godlewska 

Oprac. Bartosz Rył 



 

2013-12-10                              Fakty Jedynki                                          8 

 Utworzenie pięciu klas pierwszych niewątpliwie stawia nas w czołówce opolskich gimnazjów. 

W dniu 1 września 2013 r. w nasze szkolne progi przyjęliśmy pierwszaczków! Wydarzenie niby typo-

we, ale w tym roku wyjątkowe. Nastało nowe tysiąclecie. Pierwszoklasiści przez starszych uczniów 

nazywani „Rocznikiem 2000” to z reguły grzeczne dzieci, aczkolwiek potrafią zajść za skórę nie tylko 

nauczycielom… Poznajmy ich. 

Nowe tysiąclecie w naszej szkole! 

Klasa IA 

Klasa 1B 

Klasa 1C 

Klasa ID 

Klasa 1 E 

Na kogo szkolą się nasze pierwszaczki? 

Klasa 1a to klasa poliglotów pod opieką Pani Iwony Jaki-

mów i Pani Anety Leśniak. 

Klasa 1b to nasi dziennikarze należący do Pań Anety Hom-

bek i Jolanty Lubery. 

Klasa 1c czyli nasi przyszli chirurdzy i chemicy Pań Elżbiety 

Dmochowskiej i Joanny Glinowieckiej. 

Kolejna - klasa 1d to tym razem matematycy i informatycy 

Pani Żanety Iskierki i Pani Marzeny Mazur. 

I ostatnia, choć oczywiście nie najgorsza, klasa 1e. Naszymi 

sportowcami opiekuje się Pani Jolanta Zeman-Czajkowska  

i Pan Andrzej Kesler.   
Oprac. Sylwia Jankowska i Bartosz Rył 
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29 listopada uczniowie klas II realizujący projekt eduka-

cyjny pod czujnym okiem pani Magdy Kadłubowskiej 

zorganizowali ANDRZEJKI dla klas szóstych naszej za-

przyjaźnionej podstawówki - PSP 5 oraz dla klas pierw-

szych gimnazjum. Organizatorzy wróżyli im m.in. z balo-

nów, papierowych serduszek i kuli zgaduli. Przebijanie 

serca oznaczało imię przyszłego małżonka, małżonki. Za-

bawa była wyśmienita. W naszej szkole to już tradycja, że 

organizujemy miłe spotkania dla szóstoklasistów. Nie mo-

gło zabraknąć również naszych aktorów i przedstawienia 

pt. „U wróżki”. Wybitną tytułową wróżką był Maciek Słu-

pecki , a wraz z nim grali Aleksander Karwat i Sandra 

Ligenza. 

KLASA IA  

 Nasza klasa jest pozytywnie za-

kręcona. Jesteśmy bardzo zgrani. Wszy-

scy bardzo się lubimy i uwielbiamy spę-

dzać ze sobą czas. Jesteśmy cool! 

~Martyna Koppens  

KLASA IB 

 Jesteśmy jedną, wielką rodziną! 

Pomagamy sobie wszyscy nawzajem. Nie 

mamy przed sobą tajemnic. Nawet gdy na 

dworze pochmurno, to u nas w klasie 

słonecznie! Uwielbiamy chodzić do szko-

ły! 

~Natalia Kwasik, Daria Polak, Paulina Rączka, 

Wiktoria Borkowska 

KLASA IC 

 Nasza klasa jest zwariowana  

i zgrana. Zawsze potrafimy się doga-

dać i współpracować ze sobą. Jeste-

śmy jak jeden wielki związek che-

miczny. 

~Julia Wierzbicka, Karolina Marciniak 

KLASA ID 

 Nasza klasa jest bardzo rozga-

dana, ale bardzo zgrana. Wszyscy wy-

jątkowo się lubimy. Jesteśmy jak je-

den dobrze działający komputer. 

Pierwsza „d” to zwariowana, ale super 

klasa  

~Luiza Sierociuk 

KLASA 1E 

 Jesteśmy zgraną, energiczną 

klasą. Każdy z Nas ma w sobie coś 

wyjątkowego. 

 Nauczyciele lubią prowadzić  

z nami lekcje, bo jesteśmy aktywni  

i można z nami podyskutować, jednak 

potrafimy im czasem zaleźć za skórę :) 

~Julia Majka oraz Iwona Działowska 

Nasz szkolny Wróżbita Maciej i klasy VI! 

A co mówią Pierwsze klasy o sobie? 

Oprac. Natalia Godlewska i Sylwia Jankowska 

Oprac. Sylwia Jankowska 

 

WSZYSTKICH UCZNIÓW KLAS VI 

ZAPRASZMY DO NASZEGO GIMNA-

ZJUM! To wyjątkowa szkoła,  z nami 

nigdy nie zaznasz nudy! Tutaj rozwinie-

my Twoje talenty i pomożemy zrealizo-

wać marzenia. 
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Bo nasi uczniowie są wyjątkowi! 

Uhonorowani przez Ministra 
Uczeń klasy 2d Publicznego Gimnazjum nr 1 z OI im. Polskich Noblistów w Opolu RAFAŁ TALAGA otrzymał stypen-

dium Ministra Właściwego do spraw Oświaty i Wychowania za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2012/2013. Stypen-

dium otrzymała również tegoroczna absolwentka naszego gimnazjum MAGDALENA SPROSKA. Zarówno Magdalena 

jak i Rafał mogą poszczycić się licznymi sukcesami we współzawodnictwie sportowym zarówno na szczeblu krajowym, 

jak i międzynarodowym. MAGDA SPROSKA zdobyła m.in. I miejsce na 50 m, 100 m i 200 m stylem motylkowym w Zi-

mowych Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych 2012r. oraz I miejsce na 50 m, 100 m stylem motylkowym i I miejsce 

na 100 m i 800 m stylem dowolnym podczas Internationale Potsdamer Kurzbahnmeisterschaften 2012r. RAFAŁ TALA-

GA jest m.in.: zdobywcą I miejsca w konkurencji kata podczas Pucharu Polski Karate WKF 2013; I miejsca w konku-

rencji kata podczas VIII Ogólnopolskiego Turnieju Karate WKF Grot CUP 2013 jak również I miejsca w I Międzynaro-

dowym Pucharze Łodzi w karate WKF; I miejsca w konkurencji kata w Miedzynarodowym XIX Turnieju Karate Rada 

Regentów. Tylko dziewięciu uczniów w województwie otrzymało ministerialne stypendium  i aż dwóch z naszego gimna-

zjum! 

Na zdjęciu powyżej: 

Magdalena Sproska  

absolwentka PG 1 

 
Na sukces są dwa sposoby. Po pierwsze: marzyć, a po 
drugie: ciężko pracować. 

Jak bardzo trzeba się starać i wierzyć we własne siły - przeczytajcie wywiad z Ra-

fałem Talagą - uczniem klasy IId.  

1.Jak zaczęła się Twoja przygoda z tym niecodziennym sportem? 

Karate zacząłem ćwiczyć w wieku 9 lat. Od początku czułem, że to będzie sport mojego życia. Na 

początku trenowałem w Ozimku, lecz gdy trafiłem do kadry klubu, zacząłem jeździć do Zawadzkiego, 

gdzie znajduje się siedziba mojego klubu. W osiąganiu sukcesów bardzo pomaga mi Tata, ponieważ 

wozi mnie na treningi razem z bratem, wspomaga mnie podczas walk na zawodach i jest bardzo zaan-

gażowany w to, co robię. Mama z kolei często pomaga mi w nauce, tłumaczy, gdy czegoś nie rozu-

miem. 

2. Pasja, współzawodnictwo, a obok szkoła i codzienne obowiązki.... jak radzisz sobie z taką ilo-

ścią zajęć?  

Godzenie treningów, szkoły, zawodów nie jest łatwe, ale jak na razie jakoś mi się to udaje. Zależy 

mi  zarówno na sukcesach sportowych jak i na osiąganiu dobrych wyników w nauce. Bardzo ważne 

jest planowanie każdego dnia. Bez tego pewnie pogubiłbym się w tak dużej ilości zajęć. 

3. Szkoła, treningi, wyjazdy na zawody- opowiedz jak wygląda Twój tydzień? 

Jeśli chodzi o dzień powszedni, to ok. 7.30 jadę do szkoły. Gdy wracam ok. 15.00, jem szybko 

obiad i zaczynam odrabiać lekcje. O 16.30 jedziemy na trening, z którego wracamy o 21.00. Tak jest 

trzy razy w tygodniu. Pozostałe popołudnia zwykle poświęcam na naukę, przygotowanie się do spraw-

dzianów. Dzień, w którym mam zawody, zwykle zaczyna się dla mnie ok. 4.30, a kończy powrotem 

późnym wieczorem. Staram się w tym wszystkim znaleźć też choć trochę czasu na jakąś rozrywkę, na 

przykład na granie na komputerze. 

4. Otrzymałeś nagrodę ministra, to wielki zaszczyt, 

marzenie niejednego ucznia, co czujesz? Czy zmoty-

wuje Cię do dalszej pracy? Jakie w związku z tym 

masz plany na przyszłość? 

Bardzo się cieszą z tej nagrody i jest ona dla mnie 

wielkim wyróżnieniem. Z całą pewnością też motywuje 

mnie do dalszej pracy i wytrwałości. Moim najwięk-

szym marzeniem jest zdobycie tytułu Mistrza Polski 

oraz zdobycie medalu na Mistrzostwach Świata. 

Życzymy 

wielu 

sukcesów 

i spełnienia 

marzeń! 

Red. AHA 

Na zdjęciach:  

Rafał Talaga,  

uczeń PG1, klasa IId 
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WŚRÓD NAJLEPSZYCH 

„Opolskie Orły” to nasi gimnazjaliści 

Po raz siedemnasty Prezydent Miasta Opola nadał tytuł Opolskiego Orła uczniom, którzy 

mogą poszczycić się wybitnymi osiągnięciami w różnych formach współzawodnictwa. Tytuł 

Opolskiego Orła w tym roku został przyznany piątce uczniów naszego gimnazjum: 
 

*Patrycji Banach - Laureatce Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego i Wojewódzkiego Konkursu Biologicz-

nego; 

*Katarzynie Pindel - Laureatce Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego;   

*Magdalenie Sprosce - złotej medalistce na dystansie 100m stylem motylkowym oraz na dystansie 200m stylem 

motylkowym w Letnich Mistrzostwach Polski w pływaniu juniorów młodszych 15 lat; 

*Jakubowi Brawacie - Laureatowi Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego; 

*Rafałowi Taladze - mistrzowi karate: I miejsce w konkurencji kata chł. 12  - 13 lat w VIII Ogólnopolskim Turnieju 

karate WKF Grot CUP 2013, I miejsce w konkurencji kumite indywidualne w Międzynarodowym XIX Turnieju Karate RA-

DA REGENTÓW, III miejsce w konkurencji kata indywidualne w Międzynarodowym XIX Turnieju Karate RADA REGEN-

TÓW oraz I miejsce w konkurencji kata indywidualne w Grand Prix Poland 2012.                                                      oprac. AHA 

Nie zmarnowali talentów,  

a swoją ciężką pracą  osią-

gnęli sukces.  Pod czujnym 

okiem nauczycieli naszego 

gimnazjum poszerzali wie-

dzę. Efektem jest prestiżowy 

tytuł „Opolskiego Orła” - 

marzenie niejednego ucznia, 

ale osiągalne tylko dla nie-

licznych. 

Nadawanie tytułu Opolskiego 

Orła ma na celu wyróżnianie  

i nagradzanie uzdolnionych 

uczniów szkół miasta Opola za 

szczególne osiągnięcia w róż-

nych formach współzawodnic-

twa, zwłaszcza w zakresie wie-

dzy przedmiotowej i służy moty-

wowaniu ich do dalszej pracy 

nad rozwijaniem swych talentów 

i wiedzy. Tytuł Opolskiego Orła 

jest zaszczytnym wyróżnieniem 

nadawanym przez Prezydenta 

Miasta Opola. 

Pamiątkowe zdjęcie wszystkich ORŁÓW’ 2013 

"Ślubuję być dobrym człowiekiem, swoją postawą 

sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Ślubu-

ję sławić dobre imię miasta Opola, 

zachować w swej pamięci piękne myśli o moim 

mieście i nawet na obczyźnie pamiętać  

o swoich opolskich korzeniach."             
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W imieniu redakcji  „Faktów Jedynki” życzymy WSZYSTKIM, aby... 

 

Nadchodzące Święta przyniosły ze sobą nie tylko ciekawe prezenty i upominki towarzy-

szące tym dniom , ale przede wszystkim wspaniałą atmosferę , zdrowie, pomyślność, sa-

me szczęśliwe i radosne chwile spędzone w gronie najbliższych,  

 jak najmniej smutków i problemów w nadchodzącej przyszłości. Niech w Nowym,  

2014 Roku, spełnią się Wasze marzenia  i pragnienia, szczególnie te ukryte głęboko  

w sercu.  
GDY WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA NASTANIE, 

NIECHAJ GWIAZDKA POKOJU DROGĘ NAM WSZYSTKIM WSKAŻE. 

ZAPOMNIJMY O UPRZEDZENIACH, 

OTWÓRZMY SWE SERCA 

I CIEPŁEM OTULMY NASZYCH BLISKICH 

ORAZ UŚMIECHNIJMY SIĘ DO SIEBIE. 

MAGIA ŚWIĄT NIECHAJ ZJEDNA NAS WSZYSTKICH...  

 

Trochę tradycji... 
W  centrach handlowych , supermarketach , osiedlowych sklepikach możemy 

odczuć zbliżające się wielkimi krokami Święta Bożego Narodzenia. Realizujemy 

zakupy prezentów, wysyłamy kartki świąteczne, które często przynoszą ze sobą 

odnowienie starych i dobrych znajomości. Zapominając o szarej rzeczywistości , 

chcemy, aby w ten jedyny w roku wyjątkowy wieczór wszystko było zapięte na 

ostatni guzik. Co spożywamy, świętujemy, co tak naprawdę sprawia nam przy-

jemność? Wszystko, jednak zaczyna się od 4 tygodniowego okresu oczekiwania 

tzw. Adwentu. Potem nadchodzi punkt kulminacyjny całego okresu bożonarodze-

niowego: Wigilia. Jest to uroczysta kolacja, do której tradycja nakazuje zasiadać po 

pojawieniu się na niebie pierwszej gwiazdki, na pamiątkę gwiazdy prowadzącej 

Trzech Króli do stajenki. Na wigilijnym stole powinno się znaleźć 12 potraw, a 

także sianko pod obrusem. Niektórzy sądzą, że aby mieć szczęście przez cały rok, 

trzeba spróbować wszystkich potraw „po trochu”. Tradycyjnego karpia, barszczu 

z uszkami, kapusty z grochem, pierogów z kapustą, pasztecików z grzybami, kot-

lecików z ryżem i sosem grzybowym, klusek z makiem, cukrem i miodem, kom-

potu z suszonych owoców, zupy migdałowej czy niecodziennego kulebiaku i kuti. 

Jednak 12 potraw na stole 24 grudnia to nie wszystko. Ludzie świętują, także dzie-

ląc się opłatkiem i życząc sobie wszystkiego dobrego, szukają prezentów pod cho-

inką, nakrywają dodatkowy talerz dla niespodziewanego gościa czy bezdomnego. 

Dla większości z nas Święta Bożego Narodzenia to pełne ciepła obcowanie z naj-

bliższymi,  przeplecione śpiewaniem kolęd i uczestnictwem na pasterce, a także 

radowanie się pierwszym śniegiem. 

      Red. Zua 


