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GIMNAZJALNIK
RADA RODZICÓW 2012/2013

26 września br. został powołany nowy skład Rady Rodziców. W skład Prezydium Rady Rodziców weszli:
Janina Hałgas – przewodnicząca

Barbara Sławińska – zastępca przewodniczącego
Bożena Żur – sekretarz

Renata Wisełka – skarbnik

SZKOLNE ZAWODY W PIŁKĘ NOŻNĄ 6-OSOBOWĄ
21.09.2012  r.  na  boisku 
wielofunkcyjnym  w  Dębowcu 
odbyły się zawody o Mistrzostwo 
Gimnazjum w Dębowcu w piłkę 
nożną 6-osobową. Do rozgrywek 
zgłosiły  się  4  drużyny.  W  tym 
roku  poziom  sportowy 
wszystkich  drużyn  był  bardzo 
wyrównany,  przez  co  emocji  na 
boisku  i zaciętej  walki  nie 
brakowało.  Po  rozegraniu 
wszystkich meczów udało się 
wyłonić  najlepsze  zespoły. 

Ostateczna klasyfikacja przedstawia się następująco:
Miejsce I

Paweł Hałgas
Maciej Homa
Dominik Jarco
Michał Skiba

Tomasz Staniek
Jakub Szkutek

Miejsce II
Michał Bijok

Dawid Gawlas
Mateusz Jakubiec
Bartłomiej Łata

Jakub Śledź
Denis Zamarski

Miejsce III
Daniel Duda

Arkadiusz Janota
Paweł Krupa
Robert Majko
Szymon Śledź
Adam Wróbel
Dawid Żwirek

Marcin Słama

DO YOU SPEAK ENGLISH?   SPRICHST DU   
DEUTSCH?

W naszym gimnazjum 28 września tego roku miał miejsce Dzień 
Języków Obcych. Przebiegał w miłej i ciepłej atmosferze. Impreza, 
którą prowadziły Panie uczące języka angielskiego i niemieckiego 
w naszej szkole, miała za zadanie zachęcić i zmotywować uczniów 
do  nauki  języków  obcych,  które  są  bardzo  przydatne  w  życiu 
każdego człowieka.

Na  początku  organizatorzy  przygotowali 
prezentację w której zawarto informacje na temat 
historii  Anglii  i  Niemiec,  jak  również  zdjęcia 
prezydentów i innych zasłużonych dla tych krajów 
osób. Podkład muzyczny był odpowiednio dobrany 
do  danego działu  prezentacji,  co  nadawało  temu 
pewnej  powagi  i  uroku.  Całość  była  bardzo 
interesująca,  pouczająca,  a  zarazem  bardzo 
zabawna.  Sporo  dowiedzieliśmy  się  o  Anglii  i 
Niemczech,  o  językach  narodowych  oraz  historii 
tych krajów.

Prezentacje multimedialne bardzo zaciekawiły nie tylko nas, ale z tego, co zauważyliśmy, również innych uczniów a także nauczycieli.  
Następnie  z  każdej  klasy  zostały  wybrane  dwie  najlepiej  radzące  sobie  z  językami  obcymi  osoby  do  uczestnictwa  w  zadaniach  
konkursowych. Wybrani uczniowie zostali podzieleni na grupy. Każda z nich miała za zadanie odpowiedzieć na pytania oraz wykonać kilka 
zadań w językach obcych. Zwycięzcą została jedna z grup, która jako pierwsza odpowiedziała na pytania i rozwiązała poprawnie zadania. 
Prezentacje i konkurs trwały 45 minut i choć były krótkie, to bardzo ekscytujące i zapisały się w naszej pamięci na długo. Uważamy, że cel  
założony przez osoby, które stworzyły ten dzień został osiągnięty w 100%. Gimnazjaliści byli zachwyceni, więc po tym dniu zapewne pilniej 
i chętniej będą zaglądać do podręczników obcojęzycznych. Mamy nadzieję, że to nie było ostatnie takie wydarzenie, ponieważ chcielibyśmy 
przeżyć to ponownie.

Aleksandra Konopka, Tomasz Górniak
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DZIEŃ CHŁOPAKA W NASZEJ SZKOLE
To był dzień jak każdy inny, zwykła przerwa obiadowa również nie odbiegająca 

od normy, ale po chwili to się zmieniło... Ustawiono rzutnik, podłączono laptop, 
wszystkich uczniów i  nauczycieli  zebrano na korytarzu i  po chwili  tajemnica 
przestała być tajemnicą. Pani Iwona Wiencek-Machała ogłosiła, ze spotkaliśmy się 
z  okazji  Dnia  Chłopaka  i  to  właśnie  dla  chłopców  dziewczęta  z  Samorządu 
Uczniowskiego przygotowały niespodziankę.

Zapadła cisza i włączono prezentację autorstwa Kaliny Supłat, uczennicy klasy 
2c.  Prezentacja dotyczyła – a jakże by inaczej –  chłopców, którzy powinni być 
gentelmanami, oczekiwań, jakie mają wobec nich panie a także faktów – czyli jak 
sprawa gentelmanów wygląda  w rzeczywistości.  Nikt  nie  ukrywał  zachwytu  i 
uśmiechu  na  twarzy,  szczególnie  po  urywku  teledysku  Gangnam  Style.  Po 
skończonej  prezentacji  pani  Wiencek-Machała  poprosiła  do  siebie  po  dwóch 
chłopaków z każdej klasy, gdyż jak się okazało, nie był to koniec przygotowanych 
atrakcji.  Po  prezentacji  nastąpił  quiz,  a  jak  quiz  to  oczywiście  nie  mogło 
zabraknąć szacownego jury,  w składzie,  którego zasiadły:  pani dyrektor Felicja 
Dudzińska,  pani  Joanna  Maciałowicz,  pani  Krystyna  Penkała  i  pani  Barbara 
Szczypka.

Pytania dla chłopców okazały się nie lada wyzwaniem, bo przecież nie każdy 
wie, jak robi się pranie, jak długo należy gotować makaron, co kobieta zawsze nosi 

w torebce oraz jak rozśmieszyć płeć piękną. 
Rywalizacja  była  zacięta,  jednak  przeważył 
występ  klasy  1B.  Przedstawiciele  tej  klasy: 
Tomek  Górniak  i  Paweł  Grzybek  wyszli  z 
potyczki zwycięsko i nagrodą podzielili się z 
całą  swoją  klasą.  Nagroda  była  może  i 
niewielka, ale za to tak smaczna i zdobyta z 
takim trudem, że Tomek i Paweł byli z siebie 
dumni.

Najgorsze było to, że po chwili trzeba było wrócić na ziemię i iść na lekcję…
Tomasz Górniak

ŻYWA LEKCJA HISTORII
24 października w naszej szkole odbył się pokaz dawnego życia na dworze rycerskim. Cała 
okoliczność miała miejsce na sali gimnastycznej. Na lekcji piątej wszystkie pierwsze klasy a 
także  chętni  z  klas  drugich  i  trzecich  zebrały  się  w  sali  gimnastycznej.  Przedstawienie 
prowadziło  dwóch  zacnych  rycerzy.  Było  interesująco,  oprócz  prezentacji  wywołali  kilku 
śmiałków,  którzy  zmierzyli  sie  z  zadaniem  polegającym  na  przytrzymaniu  miecza  na 

wysokości  swojego  ramienia  –  dodać  należy,  iż  waga  miecza  była  doprawdy 
imponująca. Tylko dwóch śmiałków podołało temu zadaniu – Paweł Hałgas z klasy 3c 
oraz Dawid Wróbel  z klasy 2c.  Później  nastąpiła,  zdawać by się mogło,  nierówna 
walka pomiędzy rycerzem a naszymi bohaterami, ale nasi chłopcy odnieśli chwalebne 
zwycięstwo.

Prezentowano również  różne narzędzia  tortur,  oczywiście  te łagodne,  takie jak 
m.in. dyby. Opisywany wyżej pokaz nazywał się “Żywa lekcja historii”. Było bardzo 
interesująco i mamy nadzieję, że nauczyciele zorganizują następną tak ciekawą lekcję 
już niebawem.
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Zespół redakcyjny: mgr Aleksandra Wigłasz, mgr Iwona Wiencek-
Machała, Ola Konopka, Tomek Górniak

Przygotowanie do druku: mgr Barbara Szczypka

ROCZNICA ODZYSKANIA 
NIEPODLEGŁOŚCI

Dziewiątego listopada w sali gimnastycznej naszego 
gimnazjum odbyła się akademia z okazji rocznicy Odzyskania 
Niepodległości. Gdy dzwonek na piątą lekcje zaczął dzwonić, to 
był znak dla wszystkich, że trzeba zejść do sali na akademię. 
Gdy wszyscy zajęli swoje miejsca, wniesiono flagę i odśpiewano 
pierwszą strofę hymnu narodowego. Następnie kilkoro uczniów 
zaprezentowało program artystyczny, a całość uświetnił chór z 
niezapomnianym Tomaszem Cieńciałą, który przepięknie 
zagrał na trąbce. Po części artystycznej głos zabrała pani 
dyrektor Felicja Dudzińska. Po akademii zamyśleni i pod 
wrażeniem tego, co zobaczyliśmy i usłyszeliśmy, wróciliśmy do 
klas.

Aleksandra Konopka, Tomasz Górniak

W RYTMIE LAT 60-TYCH I 70-TYCH
W naszej szkole została zorganizowana dyskoteka. Jak 

zwykle wszyscy bawili się wspaniale. Operatorem sprzętu 
muzycznego zajmował się Damian Szczypka – absolwent 
naszego gimnazjum. Na stołówce klasy trzecie zajęły się 
sprzedażą tostów, napojów i ciast. Nie zabrakło też miejsca 
przy udekorowanym stole, aby każdy strudzony tancerz 
mógł chwilę odpocząć przed kolejnymi pląsami. Atmosfera 
była wspaniała, szkoda tylko, że dyskoteka była do godziny 
dwudziestej, czyli zdecydowanie za krótko! Panie 
nauczycielki również pojawiły się na parkiecie, ale pana 
Słamy także nie zabrakło. W taki to sposób w perfekcyjnie 
ustrojonej sali, odbyła się dyskoteka, która pomogła poznać 
nam się bliżej. Motywem przewodnim były lata 
sześćdziesiąte i siedemdziesiąte. Wszyscy mieli 
odpowiednie stroje i dodatki, a muzyka z tamtego okresu 
pozwoliła nam poczuć klimat tamtych lat.
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DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
Akademia  z  okazji  Dnia  Edukacji  Narodowej  rozpoczęła  się  wniesieniem  do  sali 

gimnastycznej  sztandaru.  Po odśpiewaniu hymnu narodowego nastąpiło uroczyste zaprzysiężenie 
trzech uczniów wchodzących w skład pocztu sztandarowego. Po przemówieniu pani dyrektor Felicji 
Dudzińskiej chór pana Kraszewskiego rozpoczął część artystyczną. Nauczycielom złożono życzenia a 
dowodem  wdzięczności  za  ich  trud  i  niestygnący  zapał  były  przygotowane  przez  Samorząd 
Uczniowski dyplomy uznania oraz kwiaty. Aby jednak nasi drodzy pedagodzy nie zapomnieli, że też 
kiedyś siedzieli po tej drugiej stronie biurka, zostali zasypani gradem pytań. Oczywiście, aby było im 
trudniej,  pytania pochodziły z dziedzin innych aniżeli  te,  którymi zajmują się,  na co dzień.  Zdali  śpiewająco –  stolica województwa 
świętokrzyskiego, wymiary boiska do siatkówki czy data bitwy pod Grunwaldem nie stanowiły dla nich problemu.

Po uroczystości przyszedł czas na otrzęsiny pierwszaków. Klasy trzecie wraz z panią Iwoną Wiencek - Machałą, zorganizowały 
wiele konkurencji mających na celu sprawdzić, czy świeżo przyjęci adepci nadają się na gimnazjalistów. Wyczyny, jakich musieli się podjąć 
pierwszoklasiści,  bacznie  obserwował  ze  swego  podwyższenia  król  Julian  wraz  ze  swoją  świtą,  a  nad  całością  czuwały  Pingwiny  z 
Madagaskaru. W końcu łaskawy władca „nadaną mu przez starożytnych bogów mocą” zakończył  niepewność pierwszaków i  oficjalnie 
powitał ich w gimnazjalnych murach, jako pełnoprawnych już uczniów.

To jednak nie był  koniec atrakcji.  Po otrzęsinach sala gimnastyczna została w ekspresowym tempie posprzątana (a było co 
sprzątać)  i  przygotowana  do  meczu  siatkarskiego,  w  którym  zagrali  nauczyciele  przeciw  uczniom.  Walka  była  niezwykle  zacięta  i 
emocjonująca, doping rozlegał się ze wszystkich stron, najgłośniej jednak z tej, gdzie siedziały nauczycielki i to zapewne dzięki swym 
zagorzałym fankom zwycięstwo odnieśli nauczyciele. Może uda nam się w przyszłym roku…
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