
 

 

 

       „Nie jesteśmy, by spożywać  

        urok świata, ale po to, 

        by go tworzyć i przetaczać  

       przez czasy jak skałę złotą.” 

 
          K. I. Gałczyński 

 

Rys historyczny szkoły – Gimnazjum nr 7 

im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 

w Częstochowie - lata 1999-2012 
 

 

 Na mocy rozporządzenia MEN z dnia 15 lutego 1999r. utworzone zostało 

Gimnazjum nr 7, z dniem 1 marca 1999 Rada Miasta Częstochowy nadała AKT 

ZAŁOŻYCIELSKI GIMNAZJUM  NR 7 przy ul. Zamenhofa 23 w Częstochowie. 
 

 

   
 

 Dotychczasowy budynek szkolny dzielony był wspólnie między Szkołą 

Podstawową  nr 7 i nowo utworzonym Gimnazjum nr 7. Mimo, iż obie szkoły 

mieściły się w jednym budynku , wydzielone sale pozwalały zachować odrębność 

obu placówek. W nowej szkole gimnazjalnej naukę rozpoczęło 277 uczniów 

w 10 oddziałach.  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dyrektorem szkoły została mgr Małgorzata Wilczek, a funkcję wicedyrektora 

pełniła mgr Urszula Mózgowiec.  

 Od początku istnienia gimnazjum dyrekcja szkoły, nauczyciele i uczniowie 

angażowali się w realizację zadań szkoły i tworzenie jej tożsamości. Nasze 

główne założenia to dobrze uczyć każdego ucznia, sprawiedliwie oceniać, uczyć 

twórczego i krytycznego myślenia, pomagać  zrozumieć świat, uwrażliwiać 

na potrzeby innych, wychowywać w duchu patriotycznym w odniesieniu 

do małej i wielkiej ojczyzny, dbać o dobry klimat szkoły oraz przygotowywać 

do życia w nowoczesnym świecie.  

 Możemy pochwalić się osiągnięciami w różnych dziedzinach naszej pracy 

dydaktyczno-wychowawczej. Szkoła nasza stwarza możliwości do rozwijania 

zainteresowań i uzdolnień uczniów. Prowadzone są koła: informatyczne, 

plastyczne, chemiczne, fizyczne, matematyczne, polonistyczne, historyczne, 

geograficzne, turystyczno-krajoznawcze, ekologiczne, sportowe oraz chór. 

Oferujemy różne formy i metody pracy dla uczniów zdolnych: zajęcia w terenie, 

współudział w przygotowywaniu uroczystości szkolnych, wystaw, sesji 

problemowych, warsztatów, debat. Posiadamy też wypracowany system 

wspierania uczniów z dodatkowymi potrzebami edukacyjnymi. Uczniowie ci 

uczestniczą w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych, logopedycznych, 

rewalidacyjnych oraz terapeutycznych. 

 Od 2000 roku funkcjonuje w naszej szkole Uczniowski Klub Sportowy 

„Siódemka”, w którym działają następujące sekcje: piłki siatkowej dziewcząt 

i chłopców, korfball, tenis stołowy i piłka nożna. W ramach klubu organizowane 

są turnieje międzyklasowe i międzyszkolne. Tradycją szkoły stały się zawody 

sportowe organizowane od 2001 roku będące realizacją programu 

profilaktycznego „Siódemka bez narkotyków” pod nazwą „Lepiej grać 

niż brać” – Mikołajkowe i wiosenne turnieje piłki siatkowej dziewcząt 

i chłopców, Andrzejkowe i wiosenne turnieje tenisa stołowego. 

        Szkoła kładzie również nacisk na kształcenie i rozwijanie umiejętności 

przygotowujących do życia w nowoczesnym społeczeństwie. Dbamy o tworzenie 

wizerunku Polaka - Europejczyka. Służy temu powołanie klas europejskich, 

których program przewiduje zwiększoną liczbę godzin języków obcych oraz 

dodatkowe zajęcia edukacji europejskiej, jak również prężnie działający Klub 

Europejski. KE rozpoczął swoją działalność 21marca 2002 r. W ramach pracy 

Klubu Europejskiego uczniowie uzyskują elementarne wiadomości na temat Unii 

Europejskiej, poznają  kraje należące  do UE, realizują różnorodne projekty, 

mają szansę  spotykać się z uczniami z innych szkół, ciekawymi gośćmi 

oraz brać udział w konkursach o tematyce unijnej. Członkowie Klubu 

Europejskiego uczestniczyli  w licznych debatach młodzieżowych nt. wejścia 

Polski do Unii Europejskiej, wyborów samorządowych organizowanych przez 

nasze gimnazjum oraz G 18, LO im. S. Żeromskiego, LO im. C. K. Norwida, 

Fundację  Polsko-Niemieckie Pojednanie z Opola.   



 

 

  Zasługą grona pedagogicznego pod opieką dyr. Wilczek i jej zastępcy 

Urszuli Mózgowiec były stojące na wysokim poziomie uroczystości szkolne  

m. in. 40-lecie szkoły, otwarcie Klubu Europejskiego czy nadanie szkole imienia 

Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. O wysokim poziomie kształcenia mogą 

świadczyć kolejno otrzymywane certyfikaty: 2003r. - Szkoły z klasą, 2004r.- 

Szkoły przyjaznej uczniowi, 2006 r. - Szkoły promującej przedsiębiorczość. 

 Tak gimnazjum,  jak i szkoła podstawowa współpracowały ze strukturami 

samorządowymi dzielnicy i miasta, a debaty Klubu Europejskiego, w których 

uczestniczyli radni i posłowie do sejmu, m.in. pani Ewa Janik czy obecny 

prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk, przeszły do tradycji szkoły. Należy też 

tutaj wspomnieć o szkolnym programie profilaktyki, który tworzony 

i udoskonalany przez pedagoga szkolnego, wychowawców i nauczycieli 

przy wsparciu ówczesnego dyrektora sprawił, że „Siódemka” zyskała miano  

„Szkoły bez  przemocy’’.  

 Dnia 21 czerwca 2002 r. mury naszego gimnazjum opuścił pierwszy 

rocznik – 1986. Uczniowie ci rozpoczęli naukę w 1999 roku, jako pierwsi 

w historii III RP ukończyli gimnazjum. Także jako pierwsi w historii zdawali 

egzamin gimnazjalny. Po nich przychodziły kolejne pokolenia uczniów i dalej 

zmieniało się oblicze szkoły. Zostały utworzone dwie pracownie komputerowe, 

doskonale wyposażone w sprzęt i stałe łącze internetowe, sala do gimnastyki 

korekcyjnej wyposażona w odpowiedni sprzęt, kolejne klasopracownie. 

 

 

 
 



 

 

Dnia 1 czerwca 2003 r. w czasie festynu szkolnego zorganizowaliśmy 

FESTIWAL  NAUKI –imprezę kończącą trwającą cały rok akcję „Szkoła 

z klasą” pod patronatem A. Kwaśniewskiego i ”Gazety Wyborczej”. Celem 

imprezy była prezentacja umiejętności, zainteresowań, pasji, osiągnięć uczniów 

i nauczycieli naszego gimnazjum. 
 

 
 

 

 
 

  



 

 

 Wybory naszego patrona szkoły zostały przeprowadzone we wrześniu 

2003 roku. Kandydatów było wielu, ale nas najbardziej  urzekł mag i czarodziej 

słowa poetyckiego - Konstanty Ildefons Gałczyński. Gdy tylko policzono głosy, 

rozpoczęły się intensywne przygotowania do nadania imienia szkole.  

 

 9 czerwca 2004 roku – uroczystość nadania szkole imienia Konstantego 

Ildefonsa Gałczyńskiego.  

 

W sali gimnastycznej, która zmieniła się w mieszkanie poety, spotkali się 

uczestnicy tego ważnego dla szkoły wydarzenia, by wspólnie poznać życiorys, 

świat przeżyć osobistych i poezję jednego z najwybitniejszych poetów XX w.  
 

 

    
 

 

W sierpniu 2006 r. szkoła wzbogaciła się o nowoczesne wyposażenie 

multimedialne – w bibliotece szkolnej powstało Internetowe Centrum Informacji 

Multimedialnej - zainstalowano nowy sprzęt komputerowy: 

4  stanowiska komputerowe dla czytelników, 

1 wielofunkcyjne urządzenie sieciowe (skaner, drukarka i kopiarka), 

edukacyjne oprogramowanie multimedialne. 



 

 

  

 Od września 2006r. w czytelni szkolnej uczniowie, nauczycie, pracownicy 

szkoły oraz środowisko lokalne mogą bezpłatnie korzystać  z:  

- Internetu,  

- edukacyjnych programów multimedialnych,  

- pakietu Microsoft Office. 

   
 

 

    Od września 2007 roku dyrektorem szkoły jest  mgr Joanna Ziółkowska-

Nowak, a funkcję wicedyrektora pełni mgr Anna Nylec.  

 

 Dyrektor szkoły Joanna Ziółkowska-Nowak, wicedyrektor Anna Nylec, 

nauczyciele i pracownicy szkoły oraz społeczność uczniowska  dbają o dobry 



 

 

wizerunek szkoły. Promują szkołę w środowisku lokalnym, w mieście, 

w województwie, w kraju poprzez osiąganie wysokich lokat uczniów 

w konkursach, przedsięwzięciach i zawodach sportowych, aktywnie 

współpracując z mediami i tworząc jej pozytywny wizerunek. Szkoła posiada 

materiały promocyjne oraz  wysokiej jakości stronę internetową. Corocznie 

w szkole przygotowywany jest  Festyn Szkolny dla środowiska lokalnego. 

Aktywnie organizowana jest  promocja szkoły wśród szkół podstawowych, w tym 

,,Dni Otwarte Szkoły”. 

Szkoła jest organizatorem  wielu imprez i konkursów o zasięgu szkolnym, 

np. Konkurs Ekologiczny o „Zielone  Drzewko”, Eliminacje do Ogólnopolskiego 

Turnieju Ekonomicznego w Pińczowie, Eliminacje do Ogólnopolskiego 

Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”, „Mistrz Rachunku Klasy 

oraz Szkoły”, który odbył  się po raz pierwszy w  roku szkolnym 2011/2012, 

oraz   powiatowych, które cieszą się dużą popularnością m.in. „MATEMATYKA 

W BANKU”,  „SPRAWDZ SWÓJ ANGIELSKI”, „Z PLECAKIEM I 

UŚMIECHEM PO JURZE”.  

Od wielu lat jesteśmy organizatorem drugiego etapu Wojewódzkiego Konkursu 

Przedmiotowego z Geografii. 

 Bierzemy udział w wielu projektach.  

 Projekt „Ku dorosłości” (współpraca partnerska  ośmiu szkół - programu 

rozwijającego przedsiębiorczość, preorientację zawodową oraz wyzwalanie 

pozytywnych postaw społecznych - projekt trwał 2 lata 2004/2005 i 2005/2006). 

W ramach projektu zorganizowano:  

          - konkurs na rysunek satyryczny, 

 - konkurs na prezentację multimedialną,  

 - konkurs biznesowy, 

 - zajęcia warsztatowe dla uczniów z pracownikami Centrum Kształcenia    

            Praktycznego i CIZ-u, 

 - wycieczkę do Warszawy - Telewizja Polska, 

 - przygotowywano plany kariery zawodowej oraz kartoteki zawodów, 

 - uczniowie opracowywali kartoteki zawodów oraz plany rozwoju własnej  

            kariery zawodowe. 

Udział w projekcie zakończył się otrzymaniem przez szkołę certyfikatu „Szkoła 

Promująca Przedsiębiorczość” -  9  czerwca 2006 roku. 

 Udział w ogólnopolskiej akcji „Tydzień dla oszczędzania”- 

zorganizowanie obchodów  „Światowego Dnia Oszczędzania”. 

Organizatorem akcji była Fundacja Kronenberga.   

W ramach realizacji projektu przeprowadzono następujące działania  

(październik 2007r. ):  

 - zajęcia warsztatowe dla uczniów na temat finansów osobistych i  

            gospodarowania finansami, 

 - wywiady z osobami dorosłymi na temat oszczędzania, 

 - wycieczki do banków, 



 

 

 - spotkania z pracownikami banków oraz funduszy inwestycyjnych, 

 - konkurs dla uczniów klas trzecich „Gimnazjalne potyczki” na temat  

            oszczędzania, 

 - podsumowanie projektu  „Światowy Dzień Oszczędzania – wystawa, 

 - współpraca z mediami: „Gazeta Wyborcza” i Telewizja Orion. 

 Udział w ogólnopolskim projekcie „Otwarta Firma” w ramach obchodów 

Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości (2009), którego celem jest: 

- zapoznanie się  gimnazjalistów ze specyfiką zawodów  

   wykonywanych w pobliżu miejsca zamieszkania, 

- zweryfikowanie  ich wyobrażeń na temat zawodów wykonywanych w  

   pobliżu miejsca zamieszkania, 

- poznanie specyfiki rynku pracy w najbliższej okolicy, 

 - wspieranie uczniów w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. 

 W ramach projektu edukacyjnego „Cudze chwalicie, swego nie znacie” 

wzięliśmy udział w Powiatowym Konkursie Działań Twórczych 

„CZĘSTOCHOWA TO … MY” organizowanym przez Samorządowy Ośrodek 

Doskonalenia i Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy. Głównym celem 

było wykonanie przez zespoły uczniowskie 5 - minutowego filmu, który miał 

na celu propagowanie wiedzy o naszym mieście i ludziach, którzy tworzą jego 

klimat i kształtują wizerunek. Nasz zespół przygotował  5 - minutowy film 

pt. „W ramionach naszego miasta”.  Aranżacja nietypowa: Częstochowa 

pokazana na tle poezji Haliny Poświatowskiej.  Zajęliśmy -  II miejsce.  

    W szkole podejmowane są prężne działania na rzecz rozwoju sportu 

szkolnego. Organizujemy  wiele imprez i zawodów sportowych, m.in. 

międzygimnazjalne turnieje sportowe, np. piłki siatkowej ph. ,,Lepiej grać 

niż brać” (od 2000 roku), taneczne ,,Lepsze taneczne marzenie 

niż uzależnienie”. Cyklicznie organizowane są międzyszkolne turnieje sportowe 

dla uczniów gimnazjów oraz szkół podstawowych dzielnicy Raków. 

Uczniowie szkoły osiągają czołowe lokaty w zawodach sportowych: 

 Rok szk. 2007/2008:  

Igrzyska Miejskie SZS w piłce nożnej chłopców (II m-ce); 

Miejska Liga Rowerowa ( II m-ce ind.); Jurajska Liga Rowerowa (I m-ce); 

Igrzyska Miejskie SZS łyżwiarstwo szybkie dziewcząt (I m-ce ind.);  

Igrzyska Miejskie SZS w piłce siatkowej dziewcząt (III m-ce) 

 Rok szk. 2008/2009:  

Marsze na orientację – czołowe miejsca w województwie i rejonie; 

Igrzyska Miejskie SZS w piłce nożnej dziewcząt (VI m-ce);  

Igrzyska Miejskie SZS sztafetowe biegi przełajowe (VII m-ce);  

Ogólnopolski Przełajowy Wyścig Kolarski o Memoriał Jana Kozłowskiego 

kat. Junior młodszy (I m-ce); 

 Rok szk. 2009/2010:  

Igrzyska Miejskie SZS łyżwiarstwo szybkie chłopców (III m-ce indywidualnie); 

Igrzyska Miejskie SZS w LA (III m-ce rzut oszczepem, III m-ce skok w dal), 



 

 

        Rok szk. 2010/2011 :  

VIII m-ce w ogólnej klasyfikacji współzawodnictwa sportowego w Częstochowie 

(dziewczęta);  

Igrzyska Miejskie SZS w szachach (II i III m-ce); 

Igrzyska rejonowe w szachach (VI m-ce);  

Igrzyska Miejskie SZS sztafetowe biegi przełajowe (III m- ce i VI w powiecie); 

Igrzyska Miejskie SZS łyżwiarstwo szybkie chłopców (III m-ce indywidualnie 

i IV zespołowo); 

 W roku szk. 2011/2012:  

III m-ce Igrzyska Miejskie SZS w biegach przełajowych; 

V m- ce w rejonie w biegach przełajowych dziewcząt. 

 

W ciągu ostatnich lat szkoła zmieniła swój wizerunek, stała się szkołą 

nowoczesną, przyjazną, posiadającą bardzo dobrą bazę dydaktyczną.  

 Dzięki pracy i zaangażowaniu Dyrekcji Szkoły dokonano gruntownej 

modernizacji warunków nauczania - nauczyciele i uczniowie mogą  pracować 

w pięknych, bogato wyposażonych salach lekcyjnych.  

 

 
 

W szkole widoczna jest dbałość o poprawę warunków nauczania , estetykę 

szkoły i jej otoczenia. Cyklicznie wykonywane są inwestycje i remonty, m. in.: 

wymiana oświetlenia w sali gimnastycznej, wyremontowane zostały toalety 



 

 

dla uczniów, wymieniono stolarkę drzwiową w całej szkole (41 szt.), 

dwuskrzydłowe drzwi wejściowe antywłamaniowe, okna w szatniach w - f, 

gipsowanie i malowanie korytarzy na wszystkich 3 piętrach z wymianą 

oświetlenia, odnowienie prawie wszystkich sal lekcyjnych oraz pokoju 

nauczycielskiego, gabinetu dyrektora, wicedyrektora i pedagoga, sekretariatu 

oraz pomieszczeń nauczycieli wychowania fizycznego, pielęgniarki i księgowej. 

 Wymienione zostały ławki i meble w prawie wszystkich pomieszczeniach 

szkoły. Stale wzbogacane są wyposażenie i baza dydaktyczna szkoły. 

Wymieniono wszystkie gabloty informacyjne w szkole, niektóre tablice 

zastąpiono nowoczesnymi białymi. Pozyskano kilkanaście komputerów, 

zakupiono laptopy, tablicę interaktywną z oprogramowaniem, projektory, 

odtwarzacze DVD, telewizory LCD, aparaty cyfrowe itp.  Zakupiono  

oprogramowania do komputerów, pomoce dydaktyczne, znacząco wzbogacono 

zasoby zbiorów biblioteki szkolnej oraz doposażono szkołę w nowy sprzęt 

sportowy. 

 

  



 

 

 
 

 W latach 2010 - 2012  realizowany był w naszej szkole projekt 

DZIELNICOWA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI, na realizację którego 

pozyskano 895 896, 96 zł.  W ramach projektu zakupiono  m. in. dużą ilość 

pomocy dydaktycznych, kserokopiarkę, tablicę interaktywną, wizualizer, 

telefony, laptop, drukarkę, pokryto koszty wielu wyjazdów i wycieczek 

edukacyjnych uczniów, biletów do kina, teatru, filharmonii, strojów dla koła 

teatralnego, zespołu tanecznego. 

 O wysokim poziomie kształcenia w szkole świadczą certyfikaty:  

 Szkoły z klasą, 

 Szkoły przyjaznej uczniowi, 

 Szkoły promującej przedsiębiorczość, 

 Szkoły na Parnasie – I stopnia, 

 Polskiego Towarzystwa Dysleksji – Program Edukacyjno – Terapeutyczny 

„Ortograffiti’’. 

  Na stałe do tradycji szkoły weszły już: prezentacje klas pierwszych, Powitanie 

na wesoło, Dzień Patrona, Wigilia, obchody ważnych świąt narodowych, 

wyjazdy uczniów do Oświęcimia, Warszawy, różne akcje charytatywne  

i proekologiczne. Nasi uczniowie biorą udział w licznych olimpiadach 

i konkursach przedmiotowych, tematycznych i sportowych, odnosząc duże 

sukcesy.  

   



 

 

 Szczególną uwagę przywiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa 

uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. W trosce 

o bezpieczeństwo uczniów założono monitoring wizyjny wewnątrz szkoły. 

 

 W zakresie osiągnięć wychowawczych i opiekuńczych prowadzone są 

działania dotyczące: 

 

 profilaktyki, 

 doradztwa edukacyjno-zawodowego, 

 wolontariatu. 

 

 

Profilaktyka 

 

9.04.2010 r. - nasza szkoła wzorem dla innych. 

Prezentacja działań podejmowanych w Gimnazjum nr 7 na rzecz edukacji 

prozdrowotnej i profilaktyki podczas konferencji dla przedstawicieli oświaty, 

służby zdrowia oraz częstochowskich szkół z okazji Światowego Dnia Zdrowia 

(organizatorem konferencji była Sekcja Oświaty Zdrowotnej Państwowej Stacji 

Sanitarno – Epidemiologicznej w Częstochowie oraz  RODN WOM  

w Częstochowie). 

W roku szkolnym 2006/2007 – zorganizowano I Międzygimnazjalne 

młodzieżowe spotkanie dyskusyjne dla gimnazjów dzielnicy Raków, Ostatni 

Grosz, Wrzosowiak i Dębie. 

Międzygimnazjalne młodzieżowe spotkania dyskusyjne okazały się działaniami, 

które wzbudziły zainteresowanie Kuratorium Oświaty w Katowicach. Naszą 

szkołę spotkało wielkie wyróżnienie – nasze przedsięwzięcie wybrane zostało 

jako przykład „Dobrych praktyk” dla innych szkół województwa śląskiego 

(materiał na ich temat umieszczony został w roku szkolnym 2009/2010 

na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach w linku Nadzór Pedagogiczny 

„Przykłady dobrych praktyk”). 

Tematy zorganizowanych spotkań dyskusyjnych oraz działań i konkursów 

im towarzyszących to:  

- „Używki – prawo do wolności czy zniewolenie?” (r. szk. 2006/07),  

- „W Sieci – rozwój czy ograniczenie?” (r. szk. 2007/08),  

- „Prawa dziecka we współczesnej Polsce – fikcja czy rzeczywistość?” 

(r. szk. 2008/09),  

- „Jacy jesteśmy? Jaki jest nasz świat?” (r. szk. 2009/10), 

- „4xP, czyli Pomyśl, Poczuj, Przeżyj na scenie, Podejmuj decyzje w życiu” 

(r. szk. 2010/11), 

- „Moda na zdrowie” (r. szk. 2011/12) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Międzygimnazjalne Spotkanie Dyskusyjne Młodzieży (12 marca 2007r.) 

nt. „Używki wśród młodzieży – prawo do wolności czy zniewolenie?”. 
 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Praca nagrodzona podczas Międzygimnazjalnego Spotkania Dyskusyjnego 

Młodzieży nt. „W Sieci – rozwój czy ograniczenie?”, która odbyła się w naszym 

gimnazjum 13 marca 2008 r. 
 

 

 

 

      

 

        

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Międzygimnazjalne Spotkanie Dyskusyjne Młodzieży nt. „Jacy jesteśmy? Jaki 

jest nasz świat?” (19 marca 2010r.) 

 
 



 

 

 
 

 

Międzygimnazjalne Spotkanie Dyskusyjne Młodzieży nt. „4xP, czyli Pomyśl, 

Poczuj, Przeżyj na scenie, Podejmuj decyzje w życiu” (11 lutego 2011r.) 

 

 

 

Międzygimnazjalne Spotkanie Dyskusyjne Młodzieży nt. „Moda na zdrowie” 

(11 maja 2012r.) 

 

Profilaktyka HIV/AIDS 

W roku szkolnym 2009/10 - ucz. Iza Zasada w Powiatowym Konkursie Wiedzy 

o AIDS pt. „Żyję bez ryzyka” w kategorii prezentacja multimedialna zajęła II 

miejsce, a w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o AIDS pt. „Żyję bez ryzyka” 

zdobyła wyróżnienie.  

W roku szkolnym 2010/11 - ucz. Adam Sztabiński w Powiatowym Konkursie 

Wiedzy o AIDS pt. „Żyję bez ryzyka” w kategorii prezentacja multimedialna 

zajął I miejsce, a ucz. Anna Zasada wyróżnienie.  

 

 



 

 

Profilaktyka uzależnień i przeciwdziałanie agresji i przemocy. 

W roku szkolnym 2011/12 - ucz. Weronika Kruszyna zajęła I miejsce 

w Powiatowym Konkursie Fotograficznym „Uzależnieniom - STOP”, a ucz. 

Natalia Michoń otrzymała wyróżnienie.  

Udział szkoły w kampaniach oraz programach o zasięgu ogólnopolskim, w tym 

m.in.: 

1. Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” (pod patronatem MEN, MsiT, 

KGP) od 2005r. Uczniowie biorą udział w konkursach organizowanych 

w ramach kampanii. Co roku otrzymują wyróżnienia. W tym r. szk. 

2012/13  laureatkami konkursu „Autoportret” w ramach „Zachowaj 

Trzeźwy Umysł 2012” zostały: Zuzanna Krachulec oraz Paulina Grzanka. 

2. Program społeczny dzienników regionalnych oraz fundacji Orange  

prowadzony pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego 

„Szkoła bez przemocy” od 2007 r. Co roku w ramach programu 

organizowany jest Dzień Szkoły bez Przemocy. 

 

W gimnazjum co roku organizowane są przedsięwzięcia wychowawczo – 

profilaktyczne inicjowane przez pedagoga szkolnego oraz wychowawców klas. 

Przedsięwzięcia realizowane w ostatnich latach 2009 - 2012:  

1. „Powitanie na wesoło - przeciwdziałanie agresji i przemocy wobec 

uczniów klas I na początku roku szkolnego”  

 



 

 

2. „Jestem na NIE” 

3. „Szlachetne zdrowie...” 

4. „Cyberprzemoc – rzecz o przemocy rówieśniczej” 

5. „Ja, moja klasa, moje gimnazjum” 

6. „Decyzje. Tolerancja. Odpowiedzialność.” 

7. „Moje życie. Moja pasja” 

8. „Naj ... w szkole, czyli Naj dzięki, o, przez, w „Siódemce” 

 
Uczniowie gimnazjum z sukcesami włączają się w działania  Teatr 
a Profilaktyka: 

1. W roku szkolnym 2010/11 - II miejsce w Przeglądzie Małych Form 
Teatralnych „Młodzi bez uzależnień” (organizator: UM Częstochowy) za 
przedstawienie profilaktyczne „Jutro możemy być szczęśliwi...”, 
przygotowanego przez uczniów Gimnazjum nr 7 pod opieką p. A. Sitek 
i p. B. Stachowicz 

2. W roku szkolnym 2011/12 – I miejsce w Przeglądzie Małych Form 
Teatralnych „Młodość bez uzależnień” (organizator: UM Częstochowy) 
za spektakl profilaktyczny „Dlaczego? (Nie) tylko dla dorosłych.”, 
przygotowanego przez uczniów „Siódemki” pod opieką p. A. Sitek 
i p. B. Stachowicz 

3. W roku szkolnym 2012/13 – wyróżnienie w IV Wojewódzkim Konkursie na 
Małą Formę Teatralną o charakterze profilaktycznym „Proforma” 
(organizator Kuratorium Oświaty w Katowicach) za spektakl 
profilaktyczny „Dlaczego? (Nie) tylko dla dorosłych.”, przygotowanego 
przez uczniów „Siódemki” pod opieką p. A. Sitek i p. B. Stachowicz. 

 

Doradztwo edukacyjno-zawodowe 

W roku szkolnym 2009/10 – wyróżnienie dla Karoliny Frymus w Regionalnym 

Konkursie „Młody Mistrz Krawiectwa” pod patronatem Dyrektora 

Delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach.  

W roku szkolnym 2010/11, 2011/12 – wyróżnienie dla Pauliny Grzanki 

w Regionalnym Konkursie „Młody Mistrz Krawiectwa” pod patronatem 

Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach.  

W roku szkolnym 2009/10 – I miejsce dla P. Serek, K. Nowińskiej, 

K. Nabiałek w Turnieju dla Uczniów Szkół Gimnazjalnych z Częstochowy 

i powiatu częstochowskiego „Zawód moich marzeń”, którego organizatorem 

było CKP w Częstochowie.  

Od 2008 r. pani  A. Sitek jest opiekunem praktyk dla studentów III roku 

doradztwa zawodowego  Akademii Jana Długosza w Częstochowie. 

 

 

 

 



 

 

Działalność charytatywna - Wolontariat 
 

Uczniowie aktywnie uczestniczą w akcjach o zasięgu ogólnopolskim, np.: Góra 

Grosza, Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, 

Pola Nadziei, Marsz Różowej Wstążki, Światowy Dzień Zdrowia oraz podejmują 

liczne działania charytatywne, m.in. aktywnie współpracują z hospicjum w 

ramach Szkolnego Koła Wolontariusza ,z Fundacją Dziewczynka z Zapałkami 

(współpraca z Fundacją od 2008r.), PCK, schroniskiem dla zwierząt.  

 

W szkole szczególnie dba się o rozwój uzdolnień i zainteresowań uczniów.  

 

W szkole organizowana jest bogata oferta zajęć pozalekcyjnych dla uczniów 

uzdolnionych i utalentowanych. Mając na uwadze zdrowie uczniów oraz rozwój 

ich sprawności fizycznej i uzdolnień, pani dyrektor aktywnie wspiera działalność 

Uczniowskiego Klubu Sportowego ,,Siódemka” przy Gimnazjum nr 7. 

 

W roku szk. 2010/2011 uczennica Gimnazjum nr 7 otrzymała stypendium 

finansowane ze środków EFS, w ramach poddziałania 9.1.3- Pomoc 

stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Jest to projekt systemowy  

,,Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”, a w 2008 r. inna uczennica otrzymała 

Nagrodę Prezydenta Miasta Częstochowy dla Uczniów Szczególnie 

Uzdolnionych. 

 

Działania szkoły są przykładem ,,dobrych praktyk”. 

 

W maju 2011 r. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji- Narodowa Agencja 

Programu ,,Uczenie się przez całe życie”, działająca na zlecenie Komisji 

Europejskiej i Ministerstwa Edukacji Narodowej przekazała szkole dyplom, 

gratulując udziału w tworzeniu cyt: ,,wspaniałego projektu partnerskiej 

współpracy szkół uznanego przez Narodową Agencję za przykład dobrej 

praktyki w roku 2010”. (http://comenius.org.pl/) 

 

Szkoła została uznana przez KO w Katowicach za wyróżniającą się 

w województwie śląskim w realizacji projektów wielostronnych Comenius 

i w latach 2010 i 2011 prezentuje swoje osiągnięcia w tym zakresie podczas 

Wojewódzkich Targów Comeniusa. 

 

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się coroczne (od 2008 r.) 

Międzygimnazjalne  Spotkania Dyskusyjne uznane przez Kuratorium Oświaty za 

przykład dobrych praktyk opublikowane na stronie internetowej 

http://www.kuratorium.katowice.pl/ (zakładka ,,Nadzór pedagogiczny”- 

wspomaganie). Działania szkoły były prezentowane podczas narad 

dyrektorów w WOM, np. ,,Moda na zdrowie” 

http://comenius.org.pl/


 

 

 W szkole podejmowane są działania zwiększające ofertę edukacyjną:  

od 01.09.2010 r. realizowany był projekt DZIELNICOWA AKADEMIA 

UMIEJETNOŚCI współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. 

Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie. Działanie 9.1- 

Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 

edukacyjnych świadczonych w regionie. Poddziałanie 9.1.2- Wyrównywanie 

szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji 

oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt realizowany był 

dla uczniów  Gimnazjum nr 7 i Szkoły Podstawowej nr 34 w Częstochowie 

w okresie od 01.09.2010 do 31.08.2012 r. 

W ramach projektu realizowane były zajęcia pozalekcyjne, dydaktyczno- 

wyrównawcze i specjalistyczne dla uczniów mających trudności w nauce 

i zagrożonych demoralizacją, koła przedmiotowe i zainteresowań dla uczniów 

uzdolnionych, przygotowujące do sprawdzianu i egzaminu.  

„DZIELNICOWA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI ” 

Projekt współfinansowany ze środków  Unii  Europejskiej  w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Społecznego

Zajęcia w Centrum Multimedialnym:  Zdobywamy informacje na 

temat historii pieniądza.

 

   
„DZIELNICOWA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI ” 

Projekt współfinansowany ze środków  Unii  Europejskiej  w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Społecznego

Każdy z nas  miał możliwość poczuć w dłoniach ciężar sztaby prawdziwego złota, 

wartej 1693580,63zł. 

 



 

 

 

„DZIELNICOWA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI ” 

Projekt współfinansowany ze środków  Unii  Europejskiej  w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Społecznego

Oglądamy wystawę monet 

i banknotów z całego 

świata oraz projekty 

polskich banknotów.

 
            

   

„DZIELNICOWA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI ” 

Projekt współfinansowany ze środków  Unii  Europejskiej  w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  
 

„DZIELNICOWA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI ” 

Projekt współfinansowany ze środków  Unii  Europejskiej  w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Społecznego

Poznaliśmy historię i rodzaje maszyn do liczenia. Od liczydła … do komputera.

 



 

 

Kalendarium ważniejszych osiągnięć uczniów Gimnazjum nr 7 
im. K. I. Gałczyńskiego  

w Częstochowie  
w latach 1999-2012 

 
Rok szkolny 1999/2000 
 
 Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy 

 ucz. Kamil Gajdek - II miejsce   
opiekun p. Iwona Gajdek 

 

Rok szkolny 2000/2001 
 
 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Geografii                                              

 ucz. Mateusz Spyszewski – finalista   

opiekun p. Wioletta Glanda 

 

 Ogólnopolski Konkurs Literacki  

 ucz. Elżbieta Rząca, Iwona Mózgowiec  – wyróżnienie 

opiekun p. Beata Stachowicz, p. Iwona Gajdek 

   

 

Rok szkolny 2001/2002 
 
  Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Geografii                                              

 ucz. Mateusz Spyszewski – finalista   

opiekun p. Wioletta Glanda 

 

 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Fizyki 

  ucz. Anna Kozerska – finalistka   

opiekun p. Danuta Dąbek 

 

 Międzygimnazjalny Konkurs na Exlibris Biblioteki 

  ucz. Marcin Żyszkowski – I miejsce i tytuł laureata 

opiekun p. Małgorzata Antosiewicz 

 

 XI Miejski Maraton Imprez na Orientację „MIMINO 2002” o Puchar Prezydenta 
Miasta Częstochowy 
             I miejsce i Puchar Prezydenta 
Skład drużyny: 
 Tycjan Mróz, Gabriela Glanda, Paulina Bluma, Paweł Szklarzyk,  
 Dawid Amurski, Damian Wolski, Damian Blukacz 
opiekun p. Anna Tarnowska 



 

 

 XXXI Marsze na Orientację im. Barbary Rychlik w  Zaborzu 
ucz. Tycjan Mróz, Paweł Szklarzyk – I miejsce 
ucz. Gabriela Glanda, Dawid Amurski, Damian Wolski – III miejsce 

opiekun p. Anna Tarnowska 

 
Rok szkolny 2002/2003 
 
 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego                                             

 ucz. Anna Kozerska  – laureatka  

 ucz. Elżbieta Rząca  – finalistka 

opiekun p. Beata Stachowicz 

 

 IV Powiatowy Konkurs Międzygimnazjalny "Matematyka w praktyce” 

 ucz. Gabriela Glanda – laureatka  

 ucz. Joanna Dziubińska – laureatka 

opiekun p. Iwona Pala, p. Alicja Miedzińska 

 

 III Jurajskie Marsze na Orientację o Puchar Starosty Powiatu 

Częstochowskiego w Złotym Potoku - I miejsce 

Skład drużyny: 

 Damian Blukacz, Gabriela Glanda, Paulina Bluma, Damian Amurski, 
 Damian Wolski, Daniel Jędraszczyk. 

      opiekun p. Anna Tarnowska 

 

 XXXI Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno- Krajoznawczy 
            III miejsce w finale wojewódzkim, Żywiec 2003 
opiekun p. Anna Tarnowska 

 
Osiągnięcia sportowe: 
 
 I miejsce w Igrzyskach Regionalnych w Piłce Siatkowej Chłopców.  

Skład drużyny: 
Maciej Kusaj, Mateusz Nowacki, Przemysław Czerwiak, Maciej Mucha, 

Krystian Pejski, Filip Lipiński, Michał  Wojtysek, Michał Kamiński, Adrian 

Najman, Michał Mielczarek, Adrian Cieślak. 

Rok szkolny 2003/2004 
 
 Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny” 

            ucz. Gabriela Glanda – wyróżnienie 
opiekun p. Iwona Pala 
 

 I miejsce w Marszach o Mistrzostwo Woj. Śląskiego 
Skład drużyny: 
            Damian Blukacz, Gabriela Glanda, Damian Amurski 
opiekun p. Anna Tarnowska 



 

 

 
 XIV Miejski Maraton Imprez na Orientację o Puchar Prezydenta Miasta 

Częstochowy „MIMINO 2004” – I miejsce i Puchar Prezydenta 
Skład drużyny: 
 Damian Blukacz, Gabriela Glanda, Paulina Bluma, Damian Amurski, 
 Rafał Wojdyra, Damian Wolski, Michał Banasiak, Daniel Jędraszczyk, 
 Kamil Klecha, Bartek Strzelecki. 
opiekun p. Anna Tarnowska 

 

Osiągnięcia sportowe: 
 

 I miejsce w Finale Igrzysk Powiatowych Piłki Siatkowej Chłopców.  
Skład drużyny:  
Maciej Kusaj, Mateusz Nowacki, Przemysław Czerwiak, Maciej Mucha, 

Krystian Pejski, Filip Lipiński, Michał  Wojtysek, Michał Kamiński, Adrian 

Najman, Michał Mielczarek, Adrian Cieślak. 

 
 I miejsce w Półfinale Województwa Śląskiego w Piłce  Siatkowej Chłopców.  

Skład drużyny:  
Maciej Kusaj, Mateusz Nowacki, Przemysław Czerwiak, Maciej Mucha, 

Krystian Pejski, Filip Lipiński, Michał  Wojtysek, Michał Kamiński, Adrian 

Najman, Michał Mielczarek, Adrian Cieślak. 

 
 III miejsce w finale województwa śląskiego w Gimnazjadzie Młodzieży szkolnej  

w Piłce  Siatkowej Chłopców.  
Skład drużyny:  
Maciej Kusaj, Mateusz Nowacki, Przemysław Czerwiak, Maciej Mucha, 

Krystian Pejski, Filip Lipiński, Michał  Wojtysek, Michał Kamiński, Adrian 

Najman, Michał Mielczarek, Adrian Cieślak. 

 

Rok szkolny 2004/2005 
 
 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Biologii                                             

 ucz. Katarzyna Skrzypczyk – laureatka  

 ucz. Joanna Dziubińska – finalistka  

opiekun p. Anna Nylec 

 

 Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym       
  ucz. Łukasz Kasztelan, Bartosz Strzelecki, Damian Duda - III miejsce     
 opiekun p. Ewa Klekot 
 
 XXX Ogólnopolskie Jurajskie Marsze na Orientację ”Wiosenny Kompas” 

           ucz. Gabriela Glanda, Rafał Wojdyra – II miejsce 
opiekun p. Anna Tarnowska 

 

 



 

 

Osiągnięcia sportowe: 
 
 Regionalny Konkurs Wiedzy „Na olimpijskim szlaku” 

          ucz. Joanna Dziubińska  - II miejsce 

          ucz. Kamil Klecha – III miejsce 

 
Rok szkolny 2005/2006 

 
 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Geografii                                              

 ucz. Alicja Koczur – laureatka 

 ucz. Katarzyna Powązka – finalistka     

opiekun p. Wioletta Glanda 

 

 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego                                             

 ucz. Joanna Flasza – finalistka   

opiekun p. Rena Miedzińska-Syguła 

 

 I m-ce Koła Teatralnego  w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Teatralnych 

opiekun p. Iwona Gajdek 
 

 Powiatowy Konkurs Poetycki na wiersz o tematyce ekologicznej  

pt. „Mój niebezpieczny brat – człowiek”  

            ucz. Joanna Flasza – I miejsce  
           opiekunowie: p. Rena  Miedzińska – Syguła, p. Anna Nylec 
 
 Powiatowy Konkurs Fotograficzny „Najpiękniejsze miejsca regionu” 

            ucz. Piotr Tomala – I miejsce  
           opiekunowie: p. Anna Nylec 
 
 III Powiatowy Konkurs Astronomiczny „Urania” 

             ucz. Piotr Bednarek – I miejsce 
 
 Regionalny Konkurs Językoznawczy „ Z Norwidem ku poprawnej 

polszczyźnie”  
 ucz. Joanna Flasza – I miejsce  
opiekun: p. Rena Miedzińska – Syguła, p. Małgorzata Antosiewicz 
 

 XVI Wojewódzki Konkurs Krasomówczy 
 ucz. Wolszczak Karolina – III miejsce 
 ucz. Stachowicz Olga – IV miejsce 
opiekun: p. Iwona Gajdek 
 

Osiągnięcia sportowe: 
 

 Mistrzostwa Polski Młodzików w sztafecie 4X100m 
           ucz. Marcin Kosiński – II miejsce 



 

 

Rok szkolny 2006/2007 
 
 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Geografii                                              

 ucz. Karolina Wolszczak – laureatka   

           ucz. Aleksandra Zelga – laureatka 

opiekun p. Wioletta Glanda 

 

 VIII Ogólnopolski Międzygimnazjalny Turniej Wiedzy Ekonomicznej  

 w Pińczowie   

           ucz. Iwona Olejniczak – I miejsce   

 opiekun p. Alicja Miedzińska 

 

 Regionalny Konkurs Językoznawczy „ Z Norwidem ku poprawnej 
polszczyźnie”  

           ucz. Joanna Flasza – I miejsce   

            opiekun p. Rena Miedzińska – Syguła, p. Małgorzata Antosiewicz 
  
 III Powiatowy Konkurs Biblioteczny: „Wiedza o książce i bibliotece” 

           ucz. Monika Płoszaj – I miejsce 
opiekun: p. Małgorzata Antosiewicz 
 

 XXXIII Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno – Krajoznawczy 
             I miejsce w finale wojewódzkim, Częstochowa  2007 r. 
 drużyna w składzie:  
             ucz. Iwona Olejniczak, Tomasz Wójcik, Łukasz Rakowski 
opiekun p. Anna Tarnowska 
 

 XXXIII Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno – Krajoznawczy 
            XII miejsce w finale centralnym, Żary 2007 r. 
 drużyna w składzie:  
             ucz. Iwona Olejniczak, Tomasz Wójcik, Łukasz Rakowski 
opiekun p. Anna Tarnowska 

 

Osiągnięcia sportowe: 
 

 Wyróżnienie w Powiatowym Przeglądzie Zespołów Artystycznych.  
Zespół Taneczny wystąpił w składzie:  
 Paulina Adamusińska, Katarzyna Pala, Aneta Kosiec, Anna Słaboń, 
 Anna Kowalska, Katarzyna Krysik, Sandra Suchańska, Marta 
 Kowalska, Paulina Bieleninik, Anna Nowak 

 opiekun p. Żaneta Trąbczyńska 
 

Rok szkolny 2007/2008 
 

 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki 
                      ucz. Katarzyna Pala – laureatka   
           opiekun p. Bogusława Pałęga – Olechnowicz 



 

 

 
 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Geografii                                              

 ucz. Sandra Suchańska – finalistka   

           ucz. Katarzyna Pala – finalistka   

opiekun p. Wioletta Glanda  

 

 IX Powiatowy Konkurs Gimnazjalny  "Matematyka w praktyce” 

 ucz. Maciej Pala – finalista 

opiekun p. Alicja Miedzińska 

 

 Światowy Konkurs organizowany przez NASA i ESA -SUNWORKS- 2 
prace plastyczne uczniów stanowią część światowej wystawy 
 

 Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny” 
            1 wynik bardzo dobry, 1 wyróżnienie;  

opiekun p. Iwona Pala 
 

 VII Ogólnopolski Konkurs „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”  
III etap (powiatowy) 
            ucz. Cyryl Popowski, Rafał Moltzan, Bartosz Rogoziński, Tomasz    
                    Wójcik – V miejsce 
opiekun p. Wioletta Glanda, p. Iwona Lamch 

 

 IX Ogólnopolski Międzygimnazjalny Turniej Wiedzy Ekonomicznej  

w Pińczowie 

 ucz. Piotr Imiołek – III miejsce 

 ucz. Katarzyna Pala – VII miejsce 

           opiekun p. Bogusława Pałęga – Olechnowicz, p. Iwona Pala 
 
 Finały Wojewódzkie VIII Konkursu Krasomówczego Młodzieży Gimnazjalnej 

           ucz. Piotr Imiołek – IV miejsce 

opiekun p. Iwona Gajdek 

 

Osiągnięcia sportowe: 
 

 Ogólnopolski Przełajowy Wyścig Kolarski 
           ucz. Piotr Bartolewski – I miejsce 
 

 II miejsce w Powiatowym Przeglądzie Zespołów Artystycznych. 
Zespół Taneczny wystąpił w składzie:  
 Paulina Adamusińska, Katarzyna Pala, Aneta Kosiec, Anna Słaboń, 
 Anna Kowalska, Katarzyna Krysik, Sandra Suchańska, Anna Nowak, 
 Marta Kowalska, Paulina Bieleninik  

 opiekun p. Żaneta Trąbczyńska 

 
 



 

 

Rok szkolny 2008/2009 
 
 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Geografii                                              

 ucz. Mateusz Płoszaj – finalista   

           ucz. Maciej Pala - finalista 

opiekun p. Wioletta Glanda 

 

 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego                                            

 ucz. Izabela Godlewska – finalistka   

opiekun p. Rena Miedzińska - Syguła 

 

  Wojewódzki Konkurs Krasomówczy 
 ucz. Anna Czystek – I miejsce 
opiekun: p. Iwona Gajdek 
 

 VIII Ogólnopolski Konkurs „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”  
III etap (powiatowy) 
            ucz. Justyna Chruściel, Agata Krysik, Agata Molińska,  
                    Katarzyna Zagził – III miejsce 
opiekun p. Wioletta Glanda, p. Iwona Lamch 
 

 X Ogólnopolski Międzygimnazjalny Turniej Wiedzy Ekonomicznej  

w Pińczowie 

 ucz. Maciej Pala – X miejsce 

           opiekun p. Alicja Miedzińska 
 
 II Powiatowy Konkurs „Matematyczno – Przyrodniczy Czar Par” 

           ucz. Karina Nowińska, Maciej Pala – I miejsce 
opiekun p. Alicja Miedzińska 
 

 IV Powiatowy Konkurs Geograficzno - Historyczny „ Skarby naszego regionu ” 
             ucz.  Paulina Serek,  Katarzyna Kuligowska  -  II miejsce 
opiekun p. Wioletta Glanda, p. Małgorzata Antosiewicz 
 

 II Wojewódzki Konkurs Wiedzy o AIDS pt. „Żyję bez ryzyka”  
                      ucz. Jan Popowski – II miejsce 

opiekun: p. Anna Sitek, p. Tomasz Tyrała 
 
 I Ogólnopolski Konkurs„ Liga Ortograficzna ” 

             ucz. Katarzyna Potempska – finalistka 
opiekun p. Beata Stachowicz 
 

 IX Jurajskie Marsze na Orientację o Puchar Wójta Gminy Janów 
             ucz. Jan Popowski , Konrad Małolepszy – II miejsce 
opiekun p. Agnieszka Małolepsza 
 
 
 



 

 

 XXXVIII Marsze na Orientację Im. Barbary Rychlik 
              ucz. Jan Popowski, Konrad Małolepszy – I miejsce 

                         ucz. Maciej Pala, Sebastian Sirek – III miejsce 
 opiekun p. Agnieszka Małolepsza 
 
 

Rok szkolny 2009/2010 

 
 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego                                            

 ucz. Karolina Robak – laureatka  

opiekun p. Beata Stachowicz 

 
 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Geografii                                              

 ucz. Jan Popowski – finalista   
opiekun p. Wioletta Glanda 

 
 II Wojewódzki Konkurs Wiedzy o AIDS pt. „Żyję bez ryzyka”  

                      ucz. Izabela Zasada – wyróżnienie 
opiekun: p. Anna Sitek, p. Tomasz Tyrała 
 

 Ogólnopolski Konkurs „ Eksperyment”  Śląska Noc Naukowców                                                                            
                      ucz. Karolina Robak, Kinga Cieślak – I miejsce 
           opiekun p. Tomasz Tyrała, p. Konrad Śpiewak 
 
 Ogólnopolski Konkurs Poetycki „OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA” 

            ucz. Karolina Robak – I miejsce 
opiekun: p. Beata Stachowicz 
 

 IX Ogólnopolski Konkurs „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”  
III etap (powiatowy) 
            ucz. Katarzyna Kuligowska, Artur Lisowski, Kinga Cieślak,  
                    Paulina Serek – wyróżnienie 
opiekun p. Wioletta Glanda, p. Iwona Lamch 
 

 Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Janie Pawle „ Papież Słowianinem” 
                      ucz. Anna Mózgowiec, Hanna Kopaczewska – laureatki 
           opiekun s. Urszula Owczarek 
 
 Wojewódzki Konkurs Krasomówczy 

 ucz. Karolina Robak – I miejsce 
opiekun: p. Iwona Gajdek 

 
 Wojewódzki Konkurs akcja „Tesco dla szkół i dla środowiska” 

           ucz. Natalia Ciastko, Agata Krysik, Anna Mózgowiec, Justyna     
                    Kulińska, Izabela Zasada, Artur Lisowski – wyróżnienie 
opiekun p. Iwona Lamch 

 
 
 



 

 

 „Eurodyktando”-  konkurs o zasięgu wojewódzkim  
            ucz. Izabela Mazanek , Olga Pluta, Katarzyna Szmidla – wyróżnienie 
opiekun p. Beata Stachowicz, Iwona Gajdek 
 

 III Powiatowy Konkurs „Matematyczno – Przyrodniczy Czar Par” 
             ucz. Artur Lisowski, Sebastian Sirek – II miejsce 

          opiekun p. Alicja Miedzińska, p. Bogusława Pałęga  - Olechnowicz 
 

 Powiatowy Konkurs Wiedzy o AIDS powiatu grodzkiego i ziemskiego 
częstochowskiego 
             ucz. Izabela Zasada – II miejsce 
opiekun p. Anna Sitek, p. Tomasz Tyrała 
 

 V Powiatowy Konkurs Geograficzno - Historyczny „ Skarby naszego regionu ” 
             ucz. Hanna Kopaczewska, Artur Lisowski – wyróżnienie 
opiekun p. Wioletta Glanda, p. Małgorzata Antosiewicz 
 

 IX Powiatowy Międzygimnazjalny Konkurs „Matematyka w banku” 
              ucz. Anna Mózgowiec, Izabela Zasada – I miejsce 
opiekun p. Alicja Miedzińska 
 

 Powiatowy Konkurs pod hasłem „ Zawód moich marzeń” 
             ucz. Klaudia Nabiałek, Karina Nowińska, Paulina Serek – I miejsce 
opiekun p. Anna Sitek 
 

Osiągnięcia sportowe: 
 

 II miejsce w Powiatowym Turnieju Tańca Nowoczesnego.  
Zespół taneczny wystąpił w składzie:  
 Paulina Powroźnik, Adrianna Hamerla,  Wiola Godlewska,  
 Dominika Skoczylas, Sandra Kocik, Magdalena Lewandowska,  
 Ewa Kurek, Paulina Cieślak, Magdalena Zozuń 

 opiekun p. Żaneta Trąbczyńska 

Rok szkolny 2010/2011 
 
 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Geografii                                              

  ucz. Izabela Zasada – finalistka   

           ucz. Anna Górska – finalistka   

           ucz. Mateusz Karmański - finalista 

opiekun p. Wioletta Glanda  

 

 X Ogólnopolski Konkurs „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”  
III etap (powiatowy) 
            ucz. Ewa Kurek, Natalia Michoń, Anna Mózgowiec, Katarzyna  
                    Kuligowska - wyróżnienie 
opiekun p. Wioletta Glanda, p. Iwona Lamch 
 

 



 

 

 Powiatowy Konkurs „ Częstochowa to … my” 
                     ucz. Małgorzata Sowińska, Aleksandra Koza - II miejsce 
           opiekunowie p. Iwona Gajdek, p. Wioletta Glanda, p. Tomasz Tyrała 
 
 IX Powiatowy Konkurs Wiedzy o Regionie pod hasłem „ Z uśmiechem i 

plecakiem po Jurze ” 
                      ucz. Karolina Kazik, Agata Niewiadomska,  
   Katarzyna Kuligowska - I miejsce 
           opiekunowie p. Beata Stachowicz,  p. Wioletta Glanda  
 
 IV Powiatowy Konkurs „Matematyczno – Przyrodniczy Czar Par” 

           ucz. Anna Górska, Olga Wachułka – III miejsce 
opiekunowie p. Iwona Pala, p. Bogusława Pałęga – Olechnowicz 
 

 VI Powiatowy Konkurs Geograficzno - Historyczny „ Skarby naszego regionu” 
                      ucz. Weronika Kruszyna, Natalia Michoń – wyróżnienie 
           opiekun p. Wioletta Glanda, Małgorzata Antosiewicz 
 

Osiągnięcia sportowe: 
 

 I miejsce w Powiatowym Turnieju Tańca Nowoczesnego.  
Zespół taneczny wystąpił w składzie:  
 Ewa Kurek, Magdalena Lewandowska, Aleksandra Kasztelan,  
 Julia Kwiecień, Edyta Justat, Martyna Gadzniowska, Klaudia Michoń, 
 Małgorzata Sowińska, Justyna Laskowska, Paulina Grzanka  

 opiekun p. Żaneta Trąbczyńska 

 

Rok szkolny 2011/2012 
 
 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Geografii                                              

 ucz. Anna Górska – finalista   
opiekun p. Wioletta Glanda 

 

 XII Wojewódzki Konkurs Krasomówczy 
 ucz. Martyna Szymczyk – II miejsce 
opiekun: p. Iwona Gajdek 
 

 XII Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy 
 ucz. Martyna Szymczyk – X miejsce 
opiekun: p. Iwona Gajdek 
 

 XIII Ogólnopolski Międzygimnazjalny Turniej Wiedzy Ekonomicznej  

w Pińczowie 

 ucz. Anna Górska – VIII miejsce 

           opiekun p. Iwona Pala 
 
 Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny” 

            ucz. Igor Dobosz – wyróżnienie 
opiekun p. Iwona Pala 



 

 

 
 Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Janie Pawle „Papież Słowianinem” 

           ucz. Jan Ślęzak – II miejsce 
opiekun s. Urszula Owczarek 
 

 VII Wojewódzki Konkurs Biblioteczny:  Biblioteka –Kultura –Literatura 
             ucz. Małgorzata Sowińska, Aleksandra Koza – V miejsce 
opiekun p. Małgorzata Antosiewicz 
 

 VIII Powiatowy Konkurs Recytatorski „ Skrzydlate słowa” 
                         ucz. Martyna Hebel – I miejsce 
                       ucz. Ewa Kurek – III miejsce 
            opiekun p. Iwona Gajdek 
 
 Powiatowy Konkurs Recytatorski „ Poetyckie Krajobrazy” 

                          ucz. Ewa Kurek – III miejsce 
            opiekun p. Iwona Gajdek 
 
 VII Powiatowy Konkurs Geograficzno – Historyczny „Skarby naszego regionu” 

                        ucz. Nicol Włodarczyk, Justyna Siejka - wyróżnienie 
           opiekunowie: p. Wioletta Glanda, p. Małgorzata Antosiewicz 

 
 Powiatowy Konkurs Wiedzy o AIDS pt. „Żyję bez ryzyka”  

                      ucz. Adam Sztabiński – I miejsce 
                      ucz. Anna Zasada – III miejsce 

opiekun: p. Anna Sitek, p. Małgorzata Antosiewicz 
 
 III Regionalny. Konkurs Kaligraficzny. „ I Ty możesz zostać Mistrzem pióra” 

             ucz. Dominika Szczepanik – II miejsce 
opiekun p. Małgorzata Sosna 
 

 IV Powiatowy konkurs plastyczno-fotograficzny „Wiosna, ach to Ty” 
             ucz. Ewa Prokopowicz – III miejsce 
opiekun p. Małgorzata Sosna 
 

 VIII Powiatowy Konkurs Biblioteczny: „Wiedza o książce i bibliotece” 
              ucz. Pamela Szlawska  , Małgorzata Sowińska – wyróżnienie 

opiekun p. Małgorzata Antosiewicz 
 
 Powiatowy Turniej Szkół Gimnazjalnych „ Zawód moich marzeń ” 

             ucz. Aleksandra Koza, Małgorzata Sowińska, Klaudyna Ciura - 
                     IV    miejsce 
opiekun: p. Anna Sitek, p. Anna Szymańska 

 
Osiągnięcia sportowe: 
 
 II miejsce w Powiatowym Turnieju Tańca Nowoczesnego. 

Zespół taneczny wystąpił w składzie:  
 Ewa Kurek, Magdalena Lewandowska, Aleksandra Kasztelan,  



 

 

 Julia Kwieceiń, Edyta Justat, Martyna Gadzniowska, Klaudia Michoń,   
 Małgorzata Sowińska, Justyna Laskowska, Paulina Grzanka  

 opiekun p. Żaneta Trąbczyńska 

 

 I miejsce w Powiatowym Turnieju Cheerleaders „Taniec to muzyka duszy”. 
 Zespół taneczny wystąpił w składzie:  
 Ewa Kurek, Magdalena Lewandowska, Aleksandra Kasztelan,  
 Julia Kwieceiń, Edyta Justat, Martyna Gadzniowska, Klaudia Michoń, 
 Małgorzata Sowińska, Justyna Laskowska, Paulina Grzanka  

 opiekun p. Żaneta Trąbczyńska 


