Uczniowie poczytaj% zamm
wyrusz^ na swoj Everest
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Biblioteka szkolna wzbogacila si? o niemal 200 ksigzek o tematyce gorskiej

Wspomnienia ludzi gor,
reportage z wy sokogorskich
wypraw, biografie
himalaist6w, a nawet
powie£ci - Jan Jaworski,
blizniak himalaisty
Stanislawa, podarowat
zabrzahskiemu gimnazjum
niezwykty ksi$gozbi6r.
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Gimnazjum nr 20 im. Polskich Himalaistow w Zabrzu to jedyna szkola
w kraju, ktora ma takich patrondw.
0 nadanie placowce tego imienia
przed dwoma laty starali si? dyrektor Marcin Klak i jego zast?pczyni
Anna Kaczmarska. - Chcemy, aby
uczniowie odnosili sukcesy na miar? swoich mozliwosci, nie tylko w nauce, ale w ogole w zyciu. Wpajamy im,
ze nikt nie rodzi si? sportowcem, dyrektorem szkoly czy aktorem. Do celu trzeba d^zyc konsekwentnie, pokonuj^c slabosci. Himalaisci s^ tego
przykladem - wyjasnia Kaczmarska.
Szkolna spolecznosc jest w kontakcie ze srodowiskiem himalaistow,
kt6rzy cz?sto spotykajq si? z uczniami i opowiadajq im o swojej pasji. Teraz gimnazjalisci bed^ mogli takze
przeczytac o niej z prawie dwustu
ksiqzek, jakie przekazal do szkolnej
biblioteki Jan Jaworski.
69-letni chemik, wykladowca na
Uniwersytecie Warszawskim, zastanawial si?, co zrobic z bibliotek^ i innymi pami^tkami po bracie blizniaku.
Stanislaw, operator filmowy i himalaJsia, zginaj ponad trzydziesci lat temu
L'^yzu osmiotysiecznika Manaslu.
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0 tym, ze chce, aby ich wspolne zbiory trafify w dobre r?ce, Jan wspomnial
Jerzemu Porebskiemu, autorowi filmow takich jak ,,Kukuczka" czy ,,Zakopianczycy", i tak jak Jaworscy pochodzacemu z Bielska-Bialej. - Zawiez
ksiajzki do Zabrza - poradzil rezyser.

kawalku i zrobiljeszcze jeden. Tak
powstal ,,medal 7/8". Kaczmarska
i Klak widzieli go, gdy pod koniec marca odwiedzili pod Warszaw^ Korniszewskiego, obecnie uznanego genetyka, pediatr? i endokrynologa. Prosili, by zgodzil si?, aby zalozona przez
nichfundacjaTwqj Everest, pomagaj^ca mlodziezy odkrywac pasje i zaMedalem 7/8 b$dq
ch?caj%caj^ do dzialalnosci spolecznej, mogla przyznawac nagrody inhonorowane osoby,
spirowane ,,medalem 7/8". - Chcieliktore pomagajq
bysmy honorowac nimi osoby, ktore
bezinteresownie innym, pomagajq bezinteresownie innym,
cz?sto przekraczaj^c wlasne mozliczQsto przekraczaj^c
wosci - mowi Kaczmarska.
wlasne mozliwosci
Korniszewski zgodzil si?, a Por?bski obiecal, ze dla fundacji nakr?ci
0 istnieniu Gimnazjum nr 20 Po- film o historii medalu, przyst?pniejr^bski dowiedzial si? niedhigo wczes- szy dla mlodych widzow niz ,,Zakoniej, gdy wicedyrektor Kaczmarska piahczycy". Przekonal tez Jaworskieskontaktowala si? z nim, by poroz- go, ze nie ma lepszego miejsca dla jemawiac o MZakopianczykach". Za- go biblioteczki niz gimnazjum, w ktochwycilaj^ historia wyprawy Zako- rym pracujq tacy zapalehcy. - Kiedy
pianskiego Klubu Wysokogorskiego dowiedzialam si?, ze pan Jaworski
na Annapum?. - Maciej Berbeka i Bo- chce nam przekazac 196 ksiaj;ek, nie
guslaw Probulski utkn?li w obozie dowierzalam. Zwlaszcza ze to pamiqtczwartym, gdzie konczyla im si? zyw- ki po bracie. Ale kilka dni temu przynosd i gaz. Ryszard Szafirski, kierow- jechal, a oprocz ksi^zek podarowal
nik wyprawy, zadzwonil do lekarza nam takze buty z zimowej wyprawy
Lecha Komiszewsldego, by przyniosl na Mount Everest, ktore wyeksponuim je z obozu pierwszego. Ten, choc jemy w naszej gorskiej izbie pami?nie byl himalaisty, cal^ noc nie spal ci - mowi Kaczmarska.
1 suszyl nad palnikiem przemoczoWsrod podarowanych tytulow s$
ne buty, by rano wyruszyc do przy- m.in. ,,Na koniec swiata" Reinholda
jaciol. Ryzykowal, a wracaj^c, zlamal Messnera, ^Filar Kazalnicy" Janusza
r?k?, ale Berbeka i Probulski zdoby- Kurczaba czy BGroza wokol K2" Anli szczyt - opowiada Kaczmarska.
ny CzerwinsMej. WszystMe majq eksPo powrocie do kraju Berbeka, librisy Jaworskich. Niektore to biale
Probulski i pieciu innych himalaistow kruki, sq takze wydania angielskouczestnicz^cych wwyprawie otrzy- i niemieckoj?zyczne, a tych wlasnie
malo medale za wybitne osi^gni?cia j?zykow ucz^ si? gimnazjalisci
sportowe. Korniszewski odznacze- z ndwudziestki". Po skatalogowaniu
nia nie dostal. Koledzy zaz^dali od ksi^zki trafi^ do dzialu literatury gorjubilera, by z ich medali wykroii po skiejwszkoineibibb'otece. o

