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GIMNAZJALNIK
DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH

26 września jest Dniem Języków Obcych. 
W  gimnazjum  mamy  dwie  nauczycielki 
uczące  języków  obcych:  panią  Joannę 
Maciałowicz  (j. angielski)  oraz  panią 
Iwonę  Wiencek-  Machałę  (j. niemiecki). 
Zorganizowały one wczesnym rankiem na 
korytarzu  spotkanie.  Senni  uczniowie 
usadowili  się  na  podłodze  i  ze 
zmrużonymi  oczami  oglądali  prezentacje 
kolegów  i  koleżanek,  dotyczące  krajów 
angielsko-  i niemieckojęzycznych. 
Niespodzianką  dla  nas  było  przyjście 
absolwenta  Gimnazjum  w  Dębowcu  - 
Szymona  Szendzielarza.  Wizyta  tym 
bardziej  niezwykła,  bo  towarzyszył  mu 
kolega  z  Turcji.  Przybliżyli  nam  oni 
program wymiany uczniów, kolega z Turcji 
zapraszał nas do odwiedzenia jego  stron.

Paulina Haltof

DZIEŃ CHŁOPAKA
30  września,  w  poniedziałek,  obchodziliśmy 
Dzień Chłopaka - święto wszystkich mężczyzn:  i 
tych  "grzeczniejszych”  i  tych  "łobuzów". 
Akademię rozpoczęła Paulina Haltof, która także 
do  końca  ją  prowadziła.  Na  scenie  mogliśmy 
ujrzeć  chłopaków  na  przestrzeni   wieku,  w 
poszczególnych  etapach   swojego  życia  –  w 
szkole, a także w okresie dorosłości i starości. Nie 
obeszło się bez śmiechu dzięki prezentacji Kaliny 
Supłat.  Na  koniec,  na  naszej  "korytarzowej 
scenie", dziewczyny zaśpiewały chłopakom (bez 
podkładu!)  piosenkę pt.  "Chłopaki  nie płaczą". 
Nie można zapomnieć także o Miriam Kalecie, 
która  wszystko  sfotografowała  i  upamiętniła 
wspaniałe  chwile.  W  imieniu  Samorządu 
Uczniowskiego chciałybyśmy życzyć chłopakom 
jeszcze raz wszystkiego dobrego!

Paulina Haltof, Monika Szczypka

ZBIÓRKA
W dniach od 1 do 4 października w naszej 
szkole odbyła się zbiórka charytatywna na 
rzecz  rodziny  z  Wilamowic, 
poszkodowanej w pożarze. W Gimnazjum 
w Dębowcu akcji i gestów dobrej woli nie 
brakuje, dlaczego więc wspominamy o tej? 
Otóż  tym  razem  pomysłodawcami  byli 
sami uczniowie – to oni wyszli z inicjatywą 
i  pod  opieką  nauczyciela  zorganizowali 
zbiórkę. Wspólnymi siłami udało nam się 
zebrać  kwotę  850  złotych,  co,  naszym 
zdaniem, daje dosyć dobry wynik.  Mamy 
nadzieję, że chociaż trochę przyczyniliśmy 
się  do  pojawienia  na  twarzach 
poszkodowanych uśmiechu. Po raz kolejny 
udowodniliśmy sobie,  że pomaganie daje 
dużo  satysfakcji.  Razem  naprawdę 
możemy więcej!

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ ORAZ OTRZĘSINY KLAS I
Otrzęsiny  klas  I  wydają  się  straszne  dla  nowoprzybyłych  gimnazjalistów.  Potyczki,  "kocenie"  i  wszelakie 
konkurencje  przerażają  naszych  młodszych  kolegów.  14  października  klasa  trzecia  urządziła  otrzęsiny 
wszechczasów, albowiem przybyły na nie Smurfy - Smerfetka (K. Supłat), Papa Smerf (M. Matuszna), Maruda 
(P. Haltof)  wraz  z  Gargamelem  (M. Jakubiec).  Nie  mogło  zabraknąć  także  wiernego  towarzysza  czarnego 
charakteru - Klakiera (A. Marszałek). Klasy pierwsze zmagały się z układaniem puzzli na czas, rysowaniem 

herbów  oraz  wieloma  innymi  konkurencjami.   Ale  i 
nauczyciele mieli okazję się wykazać. Otóż specjalnie dla 
naszych wspaniałych wychowawców odbyło się karaoke. 
Pani  B.  Szczypka  -  wychowawczyni  klasy  1B  była 
niepokonana!  Po  otrzęsinach,  jak  co  roku,  rozegrano 
mecz nauczyciele vs uczniowie.  Ehh.. kto wygrał?
Dzień 14  października jest Dniem Edukacji  Narodowej, 
nie  zapominamy  więc  o  naszych  nauczycielach,  pani 
sekretarce, panu woźnym, paniach sprzątaczkach, a także 
o  paniach,  które  nam  tak  wspaniale  gotują!!! 
Przygotowaliśmy dla nich galę,  na której  rozdano Złote 
Gwiazdy.  Gratulujemy  i  życzymy  owocnej  pracy  w 
następnym roku.

Paulina Haltof
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"BEZPIECZNY GIMNAZJALISTA W SIECI"- STOP CYBERPRZEMOCY
W  b.r.  szkolnym  2013/2014  w  Gimnazjum  w  Dębowcu  rozpoczęto  akcję  pt.  "STOP  CYBERPRZEMOCY",  która  ma  na  celu 

kształtowanie u uczniów umiejętności rozsądnego korzystania z technologii informacyjnej i multimedialnej, tak aby gimnazjaliści nie ranili 
innych  i  nie  łamali  prawa.  W  ramach  akcji  przeprowadzono  kilka  apeli  dla  klas  I  -  III  oraz  zaplanowano  przeprowadzenie  zajęć 
profilaktyczno - wychowawczych dotyczących tematyki uzależnień od Internetu, gdzie szukać pomocy w przypadku cyberprzemocy oraz 
podano zasady bezpiecznego korzystania z sieci.

Dnia 18  listopada 2013r.  został  przygotowany apel  poświęcony tej  tematyce,  podczas którego zaprezentowano przedstawienie 
profilaktyczne pt. "Sąd nad cyberprzemocą", które przygotowano pod opieką pedagoga szkolnego mgr Jadwigi Feber wspólnie z uczniami z 
klas II i III. Podczas apelu przeprowadzono również konkurs na najciekawszy plakat i scenkę profilaktyczną pt. "Bezpieczny gimnazjalista 
w sieci".  Komisja  konkursowa  w  składzie:  p.  dyrektor  F.  Dudzińska,  p.  T.  Kałuża  -  pełnomocnik  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i pedagog szkolny J. Feber wyłoniły zwycięzców z klas I do III. Zwyciężyła klasa IIB, drugie miejsce zajęła klasa 
IIA, a trzecie miejsce IB. Wyróżnienie otrzymała klasa IIIC. Gratulujemy!!!

I mamy nadzieję, że zaplanowane działania profilaktyczno - wychowawcze oraz apel poświęcony cyberprzemocy przyczynią się do 
bardziej świadomego i bezpiecznego korzystania przez uczniów z dobrodziejstw Internetu w dobie XXI wieku.

A na zakończenie zwracamy się z apelem do rodziców i uczniów:
Pamiętaj  Drogi  Rodzicu,  Uczniu,  jeśli  jesteś świadkiem cyberprzemocy lub jej  ofiarą stało się twoje 
dziecko - nie jesteś sam, zgłoś problem u pedagoga szkolnego, wychowawcy klasy oraz skorzystaj ze stron 
internetowych  www.helpline.org.pl,  www.sieciaki.pl,  www.saferinternet.pl,  www.dyzurnet.pl,  które 
pomogą Wam w rozwiązaniu problemów i  ochronią Twoje dziecko przed  niebezpieczeństwami  jaki 
niesie za sobą sieć.

Jadwiga Feber

PO CIESZYŃSKU PO OBU STRONACH OLZY
W  dniach  od  19  do  20  listopada  w  Miejskim  Domu 
Kultury  Prażakówka w  Ustroniu  odbyła  się  X  Edycja  - 
Polska  2013  Konkursu  Gwary  Po  cieszyńsku  po  obu  
stronach Olzy. Udział wzięły dwie uczennice: Aleksandra 
Sabat i Paulina Wyleżuch przygotowane przez Aleksandrę 
Wigłasz.  Paulina  Wyleżuch  uzyskała  wyróżnienie  za 
recytację  tekstu  Stanisławy  Jabłonkowej  Ni  ma  kiedy i 
podczas Koncertu Laureatów, który odbył się 9 grudnia, 
otrzymała nagrodę rzeczową.

Aleksandra Wigłasz

KONKURSY PRZEDMIOTOWE
W  listopadzie  odbył  się  etap  szkolny 
Wojewódzkich  Konkursów 
Przedmiotowych, które w tym roku okazały 
się wyjątkowo trudne i tylko jeden uczeń - 
Paweł  Grzybek  przygotowany  przez  panią 
dyrektor  Felicję  Dudzińską  zakwalifikował 
się do etapu rejonowego z geografii.

Aleksandra Wigłasz

RADA RODZICÓW GIMNAZJUM W DĘBOWCU
30 września 2013 r. powołano nowy skład Rady Rodziców Gimnazjum w Dębowcu:

przewodnicząca – Beata Branc – Gorgosz
zastępca przewodniczącego – Elżbieta Malik

sekretarz – Ewa Chwastek
skarbnik – Renata Wisełka

Ustępującej Radzie Rodziców składam serdeczne podziękowania za wspieranie statutowej działalności szkoły
Rada Rodziców planuje zorganizowanie balu gimnazjalnego w dniu 18 stycznia 2014 r., na który zaprasza szczególnie rodziców 
uczniów i  mieszkańców gminy.  Szczegóły organizacji  balu będą dostępne na plakatach, stronie internetowej szkoły oraz w 
sekretariacie Gimnazjum w Dębowcu.

Felicja Dudzińska

SZKOLNE ZAWODY W PIŁKĘ NOŻNĄ 6-OSOBOWĄ
W dniu 20.09.2012 r. na boisku wielofunkcyjnym w Dębowcu odbyły się 
zawody o Mistrzostwo Gimnazjum w Dębowcu w piłkę nożną 6-osobową. 
Do  rozgrywek  zgłosiło  się  pięć  drużyn  chłopców  oraz  dwie  drużyny 
dziewcząt,  co wywołało dużo emocji.  Podczas zawodów nie brakowało 
zaciętej walki, a poziom sportowy wszystkich drużyn był wyrównany.
Po rozegraniu wszystkich meczów udało się wyłonić najlepsze zespoły. 
Ostateczna klasyfikacja przedstawia się następująco:

CHŁOPCY DZIEWCZĘTA
I Miejsce

Dominik Legierski
Dominik Czakon
Krzysztof  Stec
Jakub Kubicius

Grzegorz Mitręga
Mateusz Boruta

II Miejsce
Mikołaj Staniek
Jakub Rokowski
Dawid Legierski

Stanisław Gałęziowski
Michał Konieczny

Marcin Polok

III Miejsce
Roman Malik
Michał Bijok
Bartosz Łata

Mateusz Nawrat
Mateusz Jakubiec

Kacper Ganiek

I Miejsce
Kalina Supłat

Aleksandra Marszałek
Monika Kurek
Kinga Rusin

Emilia Kraszewska
Patrycja Gill

II Miejsce
Justyna Plinta

Ewelina Ryżewska
Sara Kawulok
Ewelina Broda
Oliwia Hołota
Natalia Staniek

Marcin Słama
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ZAWODY O MISTRZOSTWO GIMNAZJUM W DĘBOWCU W TENISIE STOŁOWYM
W dniu 18.10.2013 w sali gimnastycznej w Dębowcu odbyły się zawody tenisa stołowego o mistrzostwo Gimnazjum w Dębowcu.
Do turnieju przystąpiło 13 chłopców oraz 5 dziewcząt. Po rozlosowaniu przystąpiono do rozgrywek, które przeprowadzone były systemem 
do dwóch przegranych.
W wyniku rywalizacji wyłoniono najlepszych zawodników. Oto oni:

Dziewczęta: 
1.  Anna Pietrzyk
2. Patrycja Gill
3. Kinga Rusin

Chłopcy:
1.  Michał Konieczny

2. Jakub Kubicius
3. Michał Wróbel

Marcin Słama, Agnieszka Spaczek – Krzywoń

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2013/2014
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Opiekun: Iwona Wiencek-Machała
Przewodniczący: Mateusz Jakubiec

Zastępca: Kalina Supłat

1A
Justyna Plinta

Natalia Staniek
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1B
Dominika Gorgosz, Michał Biegun, Anna Moskwik

1C
Klaudia Steller, Kamil Legierski, Patrycja Raszewska

2A
Annika Warzecha, Tomasz Bochenek, Anna Drózd, Michał 

Kaleta, Marta Żwak, Michał Szurman, Jakub Siewko

2B
Oliwia Sperka, Kinga Rusin, Tomasz Górniak, Magda 

Gruszczyk, Dawid Gawlas, Tomasz Cieńciała

3A
Kornelia Lapczyk, Justyna Malik, Karolina 

Chmiel, Dominika Lapczyk

3C
Monika Szczypka, Miriam Kaleta, Anna Wisełka, Hanna Bartoszek, 
Magdalena Matuszna (skarbnik), Patrycja Czendlik,  Wojciech Rusin, 
Kalina Supłat, Monika Kurek, Paulina Haltof (sekretarz), Mateusz Jakubiec

2C
Aleksandra 
Konopka

3B
Michał Hanzel, Katarzyna Wojacka


