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GIMNAZJALNIK
STYPENDIA

Jak co roku po podsumowaniu pierwszego semestru uczniowie z najwyższymi średnimi w szkole zostali  wyróżnieni
stypendiami dyrektora za wyniki w nauce. Tegoroczni stypendyści to  Szymon Antonik (1a),  Wiktoria Kojma oraz  Anna
Woźniak (2a).

Kontynuując  stypendialną  tradycję  uczniowie  naszej  szkoły  walczyli  również  o  stypendia  unijne.  W  zeszłym  roku
szkolnym zakończył  się  projekt  stypendialny  Nauka  drogą  do  sukcesu  na  Śląsku,  w którym  nasi  uczniowie  zdobywali
stypendia przez sześć lat trwania projektu. Od bieżącego roku szkolnego zastąpił go program Śląskie. Inwestujemy w talenty.
Po rozpatrzeniu wniosków czterech uczniów naszej szkoły spełniło stawiane im wymagania i otrzymało roczne stypendium.
Są to Weronika Bogusz (2b), Łukasz Lizak (1b), Laura Staniek (1b) Adam Szeruda (2a).

Gratulujemy wszystkim stypendystom osiągniętych sukcesów.
opiekun stypendystów, Barbara Szczypka

ŻYWA LEKCJA JĘZYKA POLSKIEGO
12  stycznia 2016  roku miała miejsce żywa lekcja języka

polskiego  pod  tytułem;  „GRAMATYKA  POLSKA”.  Części
mowy odmienne, części mowy nieodmienne, części zdania.
Lekcję  przeprowadzili  przedstawiciele  Agencji  artystycznej
z Krakowa:  Wojciech  Habela  i  Jacek  Lecznar,  a  całość
zorganizowała Krystyna Penkała.

KONCERT KOLĘD
15  stycznia  2016  roku  w  kościele  ewangelickim

w Dębowcu odbył  się  Ekumeniczny koncert  kolęd.  Wśród
innych grup śpiewaczych wystąpiły:  zespół  instrumentalny
i chór działające w naszej szkole. Oprócz tego zaprezentował
się  chór  nauczycieli,  do  którego  należą  pedagodzy
z Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Dębowcu. Wszystkich
do występu przygotował Tadeusz Kraszewski.

OBCHODY 75 ROCZNICY ZRZUTU CICHOCIEMNYCH
13  lutego 2016  roku w Dębowcu odbyły się uroczyste obchody w 75 rocznicę pierwszego zrzutu Cichociemnych.  Nie

zabrakło tam również naszej młodzieży, podczas części oficjalnej wiersz wyrecytowała uczennica Estera Witoszek, a wielu
gimnazjalistów było zaangażowanych w pracę w szatni i w bufecie.

22 stycznia 2016 roku w związku z ogłoszeniem 2016 roku Rokiem Cichociemnych odbył się w naszej szkole apel, podczas
którego o działalności Cichociemnych mówił historyk Stefan Król, a radny Gminy Dębowiec Bronisław Brudny przedstawił
prezentację dotyczącą skoków spadochronowych. Gimnazjaliści mogli też zobaczyć wyposażenie skoczka spadochronowego
i karabin.

KONKURS RECYTATORSKI
28 stycznia 2016 roku w Gimnazjum i Liceum Katolickim im. św.

Melchiora  Grodzieckiego  w  Cieszynie  odbył  się  Konkurs
Recytatorski  „Poeta  Świętego  Luzu”  poświęcony  ks.  Janowi
Twardowskiemu w setną rocznicę jego urodzin. Wzięły w nim udział
uczennice:  Wiktoria  Kojma,  Patrycja  Raszewska i  Estera
Witoszek przygotowane  przez  Krystynę  Penkałę
i Aleksandrę Wigłasz.

XII POWIATOWY KONKURS INFORMATYCZNY
11  lutego 2016 roku w Cieszynie miał miejsce XII

Powiatowy  Konkurs  Informatyczny.  Wzięli  w  nim
udział: Grzegorz Libiszewski i Adam Szeruda. Ten
ostatni  awansował do finału.  Uczniów do konkursu
przygotowała Renata Ciężkowska.

DZIEŃ KOBIET
11  marca 2016  roku odbył  się apel  związany z Dniem

Kobiet.  Został  on  zorganizowany  przez  Samorząd
Uczniowski  pod  przewodnictwem  nauczyciela  Marcina
Słamy. Najpierw chłopcy przedstawili program artystyczny
i  złożyli  życzenia  wszystkim  kobietom,  a  później  panie
dostały  kwiatki,  a  dziewczyny  zostały  poczęstowane
cukierkami.

Aleksandra Wigłasz
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PROJEKT EDUKACYJNY
klasa 2A
12 lutego 2016 roku klasa 2a zaprezentowała się z projektem edukacyjnym pod tytułem „Atrakcje turystyczne sąsiadów

Polski”. Uczniowie przedstawili prezentację dotyczącą: Białorusi, Czech, Niemiec, Rosji i Ukrainy oraz zaprezentowali plakat
przedstawiający  Słowację.  Opiekunką
gimnazjalistów  była  ich  wychowawczyni
Aleksandra Wigłasz.

klasa 2C
4  marca  2016  roku  klasa  2c  pod

przewodnictwem wychowawczyni Liliany Bisok –
Brody  zaprezentowała  się  z  projektem
edukacyjnym  „Zdrowy  styl  życia  nastolatków
dobry start w dorosłość”. Uczniowie przedstawili
statystykę  opartą  na  badaniach
przeprowadzonych  wśród  gimnazjalistów,
a dotyczącą  uprawiania  sportu  i  spożywania
wody.  Mówili  też  o  zdrowym  odżywianiu.  Na
koniec  przedstawiciel  każdej  klasy  został
poproszony  o  zrobienie  koktajlu  warzywno  –
owocowego.

Aleksandra Wigłasz

DYSKOTEKA WALENTYNKOWA
9 lutego 2016  roku odbyła się dyskoteka walentynkowa zorganizowana przez Samorząd Szkolny pod kierownictwem

Marcina  Słamy.  Opiekunami  uczniów oprócz  Marcina  Słamy były:  Renata
Ciężkowska, Joanna Maciałowicz i Barbara Szczypka.

Aleksandra Wigłasz
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Zespół redakcyjny: mgr Aleksandra Wigłasz, 
mgr Barbara Szczypka

Przygotowanie do druku: mgr Barbara Szczypka


