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KONKURSY PRZEDMIOTOWE
W styczniu br. odbyły się eliminacje rejonowe konkursów przedmiotowych. Trzech 
uczniów naszej szkoły dostało się do etapu wojewódzkiego, uzyskując tytuł finalisty. Są to:
 Beata Jarczyk – język polski – opiekun Aleksandra Wigłasz
 Anna Kuś - historia – opiekun Jolanta Musiolik
           - geografia – opiekun Felicja Dudzińska
 Diana Sikora - język angielski – opiekun Joanna Maciałowicz
        - geografia – opiekun Felicja Dudzińska
        - matematyka – opiekun Joanna Hrapkowicz
Nie znamy jeszcze wyników z fizyki.

Gratulujemy wszystkim finalistkom i życzymy powodzenia w zmaganiach 
wojewódzkich!

ZAWODY O MISTRZOSTWO GIMNAZJUM W DĘBOWCU W 
TENISIE STOŁOWYM

 W dniu 15.01.2010 w sali gimnastycznej w Dębowcu, odbyły się zawody  tenisa 
stołowego o mistrzostwo Gimnazjum, które zarazem były eliminacjami do reprezentacji 
szkoły na szczeblu powiatowym.
 Do turnieju przystąpiło 15 zawodników. Po rozlosowaniu przystąpiono do rozgrywek, 
które przeprowadzone były systemem do dwóch przegranych.
 W wyniku rywalizacji wyłoniono najlepszych zawodników. A oto oni:
 Dziewczęta: 

Paulina Szendzielarz - 1c1. 
Agata Szczypka - 3c2. 
Beata Jarczyk - 3c3. 

 Chłopcy:
Bartłomiej Szewczyk - 3a1. 
Kamil Duda - 2b2. 
Tomasz Kocurek - 1c3. 

MISTRZ ORTOGRAFII
3 grudnia 2009r. odbył się IX Powiatowy Konkurs Ortograficzny „Strumieńska Żaba”. 
Wzięły w nim udział następujące uczennice: Joanna Gocman, Beata Jarczyk i Paulina 
Szendzielarz.
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NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH
22 stycznia zakończyliśmy pierwszy semestr nauki. Najlepsze wyniki osiągnęli w nim 
następujący uczniowie:

Beata Jarczyk (3c) – 5,36
Anna Kuś (3b) – 5,29
Diana Sikora (2b) – 5,14
Karolina Rzepiela (2b) – 5,14
Joanna Skiba (2b) – 5,07
Piotr Boruta (2c) – 4,92
Marzena Byrtek (3a) – 4,86
Tomasz Zagóra (3b) – 4,86
Alicja Gorońska (1c) – 4,85
Seweryn Obracaj (3b) – 4,79
Agata Szczypka (3c) – 4,79
Paulina Szendzielarz (1c) – 4,75

Gratulujemy osiągniętych wyników oraz mamy nadzieję, że szeregi najlepszych zasilą 
kolejni uczniowie.

POWODZENIA!

LEKCJA PRAWA
 Dnia 21 stycznia 2010 roku klasy drugie pod 
opieką wychowawców udały się do Sądu Rejonowego 
w Cieszynie.
 Nasze odwiedziny w sądzie rozpoczęły 
się od przemowy pani sędzi Marii Krzywoń – 
Majewskiej. Opowiadała ona o swojej pracy, 
najczęstszych przewinieniach nieletnich oraz ich 
odpowiedzialności karnej. Następnie wielu z nas 
miało szansę wcielenia się w rolę pracownika sądu. 
Zaimprowizowaliśmy naszą własną, niepowtarzalną 
rozprawę, która dotyczyła posiadania narkotyków 
oraz obrabowania banku. Dzięki temu 
dowiedzieliśmy się, jak powinniśmy się zachowywać 
podczas posiedzenia sądu. Również kilku fanów 
sędzi Anny Marii Wesołowskiej wykazało się 
ponadprogramową wiedzą. Oczywiście nie zabrakło 
również nadzwyczaj błyskotliwych osób, które 
dysponowały niekończącymi się pytaniami. Na 
koniec serdecznie podziękowaliśmy pani sędzi za 
poświęcony nam czas.
 Wyjazd ten okazał się być dla nas lekcją 
wychowawczą oraz pozwolił nam odkryć w sobie 
predyspozycje do pracy w sądzie. Na pewno ta 
wycieczka na długo pozostanie w naszej pamięci.

Karolina Rzepiela, 2b
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II A
Druga A jest zwariowana,
Harcuje z samego rana.

Lecz cieszymy się w tej klasie,
Bo tu mamy jedną Asię.
Nie mówiąc o Ewelinie

I jej uśmiechniętej minie.
Nie zapomnijmy o Basi
I bardzo szalonej Kasi.

Magda - cicha jest dziewczyna,
O nic się nie upomina.

Druga Magda dominuje,
U niej wszystko poskutkuje.
Dla Moniki nic nie trudne,
Lecz zajęcia bardzo nudne.

Mamy tez Natalie dwie,
O nich tu już każdy wie.

Patrycja - kolorowy duszek,
Z kolekcją różnobarwnych ciuszek.

Marzena z Jadzią - dwa krasnale małe,
Lecz w uśmiechaniu to są doskonałe.

Ewelina jest ok,
Bo nic nie urazi jej.

Dominika już nie tak skryta,
Na technice wciąż o coś pyta.

Mamy ładną dziewczyn kolekcję,
Lecz o chłopakach też damy lekcję.

Dominik to luźny gość,
Może czasem dać Ci w kość.
Kuba może wzrostem mały,

Lecz w pomysłach doskonały.
Łukasz z zegarkiem cicho w kącie siedzi,

Na zadawane pytania zna wszystkie 
odpowiedzi.

Michał często słucha muzykę,
Co mu się udziela na matematykę.

Bartek najlepszy jest w fizyce,
O teorii Newtona opowie obficie.
Sebastian się prawie nie odzywa,
Lecz zawołany, szybko przybywa.
Kamila w szkole wszyscy znają,

I dobre zdanie o nim mają.

Adam z Arkiem rozgadani,
Pod tablicę wciąż wzywani.

O traktorach ciągle rozmyślają
Paweł z Dawidem i jedynki mają.

Olaf dokoła sieje śmiech,
Posłuchać jego, to nie jest grzech.

I na koniec najlepszy klasowy “ananas”:
Mateusz, co chce robić wszystko naraz.

Niezła z nas jest szokująca gromada,
Troszczy się o nią p. Mariusz Zawada.

Wszyscy się bardzo “kochamy”
I “parę” uwag w dzienniku mamy.

Nasza klasa jest the Best,
Bo ogólnie fajna jest.
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AKADEMIA BOŻONARODZENIOWA
 Dnia 22 XII 2009r. w naszej szkole odbyła 
się uroczysta akademia z okazji zbliżających 
się świąt Bożego Narodzenia, jednocząc szkołę 
podstawową i gimnazjum. Uroczystość rozpoczęły 
panie dyrektorki Felicja Dudzińska i Katarzyna 
Rymar, życząc wszystkim wesołych, zdrowych i 
rodzinnych świąt. Po części oficjalnej nadszedł 
czas na część artystyczną. Jak co roku nasze drogie 
panie katechetki przygotowały jasełka, w których 
zaprezentowali się uczniowie ze szkoły podstawowej 
oraz gimnazjum. Nie obyło się bez pomyłek, lecz 
przedstawienie wypadło znakomicie. Przyczyniły 
się do tego złote ręce panów konserwatorów oraz 
inwencja twórcza pań katechetek oraz naszych 
uczniów. Całą akademię uświetnił niezawodny chór, 
tym razem pod batutą pani Joanny Czendlik. Atrakcją 
i wielką niespodzianką okazał się nowopowstały 
zespół instrumentalny, który nie powstałby bez pani 
Joanny.              Alicja Gorońska, 1c


