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występ dziewczyn

    Uroczystość Dnia Nauczyciela
               17 października  w godzinach popołudniowych w obecności wielu zaproszonych
gości, odbyła się akademia z okazji Dnia Nauczyciela, połączona z zakończeniem prac
dostosowujących naszą szkołę do potrzeb klasy integracyjnej. Program przygotowano w
formie koncertu życzeń, w którym przeplatały się piosenki, taniec, balet, recytacja i pokaz
sportowy. Uhonorowani zostali nie tylko nauczyciele, ale także wszyscy ci, dzięki którym w
naszym gimnazjum mogą uczyć się osoby niepełnosprawne.
Dzień Nauczyciela to także okazja do nagrodzenia pedagogów. Swoją nagrodę pani dyrektor
Iwonie Wrzoskiewicz – Słonce wręczył burmistrz Stanisław Początek, zaś nagrody
Dyrektora otrzymali: Renata Błasiak, Lucyna Chojnowska, Paweł Golemo, Wojciech
Jasiński, Zofia Kądzielawa, Elżbieta Sytoń, Grażyna Tabor, Agata Włodarczyk, Ewa
Woźniak i Kazimierz Zych.

                      Dzień Chłopaka
Z okazji przypadającego 30.09 Dnia Chłopaka dziewczęta z Samorządu Szkolnego
przygotowały specjalny apel, podczas którego chłopcy reprezentujący poszczególne klasy
wzięli udział w różnorodnych konkursach (przyszywanie guzika, wiązanie krawata,
rozpoznanie nazw klubów piłkarskich, podanie przepisu na najlepszą potrawę itd). Zmagania
oceniało jury w składzie: pani Danuta Ptak, pani Sylwia Marciniec i pani Aneta Chmura.
Zwyciężyli chłopcy z 2 b.
Wszyscy chłopcy otrzymali słodkie nagrody ufundowane przez Samorząd Szkolny

występ dziewczyn

Taniec Gabrysi

Rywalizacja chłopców

    Sukces  sportowy naszej koleżanki
      2 października Nikola Niezgoda z klasy 3a naszego gimnazjum podczas finałów
Małopolskiej Gimnazjady w Indywidualnej Lidze Lekkoatletycznej zdobyła 8 miejsce w
skoku w dal. Jej wynik to 4,46.

Gratulujemy!

                       Lekcja historii  
   Nasza szkoła uroczystym apelem uczciła 75. rocznicę powstania Polskiego Państwa
Podziemnego. Uczniowie zebrani na sali gimnastycznej wysłuchali krótkiej pogadanki
wygłoszonej przez panią Danutę Ptak na temat okoliczności i motywów utworzenia w nocy
z 26/27 września 1939r. Polskiego Państwa Podziemnego. Prelegentka podkreśliła, że
chociaż Polacy przegrali Kampanię Wrześniową, to nigdy się nie poddali, nigdy nie podpisali
aktu kapitulacji wobec okupantów. W myśl maksymy „Paść może i naród wielki, zniszczeć
tylko nikczemny” utworzono państwo podziemne, które działało przez całą okupację:
organizowało zbrojny opór, tajne nauczanie, sabotaż i dywersję. Utworzona została
regularna armia podziemna - Armia Krajowa.
Następnie uczeń klasy II c Dawid Rodak przedstawił referat na temat struktury i zadań
Polskiego Państwa Podziemnego. Na koniec przedstawiciele młodzieży wraz z opiekunami
złożyli symboliczną wiązankę kwiatów i zapalili znicze pod pomnikiem w Danielniku, nad
którym nasza szkoła sprawuje opiekę. Polacy muszą być szczególnie wyczuleni na sprawę
wolności naszego narodu i państwa. Za Janem Pawłem II możemy powtórzyć: „Wolność nie
jest dana raz na zawsze. Wolność jest nam zadana”, musimy więc o nią dbać.Uczniowie w Danielniku
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Na film „Miasto 44” poszedłem z nieskrywaną ekscytacją. Film stworzony jako hołd dla powstańców
miał być nowatorską, efektowną, emocjonującą produkcją. Ale jak wyszło w praktyce?
Fabuła rozpoczyna się niewinnie. Stefan (Józef Pawłowski), młody chłopak i jeden z dwóch synów
wdowy po polskim żołnierzu, wbrew przysiędze złożonej matce wstępuje do zgrupowania powstańców.
Poznaje tam sympatyczną Biedronkę (Zofia Wichłacz), w której się zakochuje. Historia opowiedziana w
filmie jest nudna i przewidywalna. Stanowi piętę achillesową tytułu głównie poprzez miłosny trójkąt i
bardzo mało wyrazistego bohatera.
Według zamierzeń reżysera, wojna miała być tylko tłem dla owych miłostek, ale to właśnie świetne
sceny walki potrafiły zabić nudę. Efekty specjalne robią wrażenie mimo braku realizmu w niektórych
ujęciach. Warto dodać, że efekty te są zastosowane z umiarem, ponieważ to było powstanie, a nie
wszystkim znany desant na plażę Omaha.
Do strony muzycznej nie mam zastrzeżeń. Moment,w którym rozpoczyna się utwór Niemena „Dziwny
jest ten świat” jest po prostu niesamowity. Gra aktorska stoi na wysokim poziomie.
Podsumowując, idąc do kina, nie oczekujcie epickich bitew z „Szeregowca Ryana”, świetnej narracji z
„Drive”czy wciągającej fabuły rodem z „Skazani na Shawshank”. Mimo kilku wad, ten film można uznać
za jedną z najlepszych polskich produkcji roku 2014 i z czystym sumieniem oceniam go na 6/10.
Mistrzowska akcja i dobre aktorstwo nieco przyćmione przez słabą fabułę.

Jakub Ryczek, IIb

                                 
NIE OD RAZU WARSZAWĘ ZBURZONO

czyli
recenzja filmu "Miasto 44"

                     CZYTANIE NIE BOLI

         Stajemy się społeczeństwem, dla którego książka traci jakiekolwiek znaczenie. Zabiegani rodzice
coraz mniej czytają swoim dzieciom, zastępując  jedną z (moim zdaniem) najprzyjemniejszych form
spędzania ze sobą czasu, kreskówkami i bajkami włączanymi w Internecie bądź w telewizji. Jest to dla
nich wygodniejszym rozwiązaniem z tego względu, że mogą spokojnie wykonywać swoje obowiązki.
Wiadomo, że zdobycie książki wymaga od nas pewnego wysiłku: musimy pofatygować się po nią do
księgarni czy biblioteki, a w skrajnych przypadkach pożyczyć od znajomych lub rodziny. Jednak
zdecydowana większość woli obejrzeć film, głównie z powodu jego ogólnodostępności.
Nie musimy ruszać się z miejsca, aby w Internecie znaleźć to, co nas interesuje. Te osoby nie zdają
sobie sprawy, że takim pójściem na łatwiznę skazują swoją wyobraźnię na całkowite zniszczenie.
Zagłębiając  się w lekturę, możemy wczuć się w opisywaną sytuację bohaterów, wyciągnąć wnioski,
stworzyć własną, niepowtarzalną wizję  świata przedstawionego.
W przypadku filmu tak się nie da. Reżyser narzuca widzowi dosłownie wszystko - od całej akcji, po
wygląd postaci, mimikę  itp. 
Bardzo często, np. w ekranizacjach powieści, pojawiają się sceny, po których w utworze pisanym nie
ma śladu.Książki wzbogacają słownictwo i pomagają nam płynnie wysławiać się przy odpowiedziach
ustnych. Kształtuje się też nasza pamięć wzrokowa i zmniejsza się ryzyko częstego popełniania
błędów ortograficznych.
Na zakończenie chciałabym poinformować wszystkich, że czytanie nie boli, bo książki nie gryzą i
warto częściej po nie sięgać. Nie niszczmy tego nawyku i przekazujmy go maluchom, np. w akcjach
ogólnopolskich, takich jak „Cała Polska Czyta Dzieciom”.

 Anka Zych, klasa IIa

                   Gimnazjalne Otrzęsiny
       25 września odbyły się Gimnazjalne Otrzęsiny. Na gimnazjalny Olimp zabrali pierwszaków starsi
koledzy i koleżanki z klasy IIc i IIId.  Odbyły się różne konkurencje, a na koniec pani Dyrektor pasowała
pierwszoklasistów na pełnoprawnych gimnazjalistów.
 Później zaś wszyscy ruszyli do tańca. Zabawa była udana. Szkoda, że nie do białego rana. 

Pasowanie na gimnazjalistę

Pierwsze dni
 w gimnazjum -
refleksje
pierwszoklasistki

Pamiętam doskonale
pierwszy dzień w
gimnazjum.
Denerwowałam się
wtedy, w końcu to
nowe, nieznane
miejsce. Musiało minąć
kilka dni, aż się do
niego przyzwyczaiłam.
Ale w sumie myślałam,
że na początku roku
będzie trudniej. Szybko
się przyzwyczaiłam do
szkoły. Nie przerażała
mnie opcja wstawania
prawie codziennie o
szóstej rano, co też
niezmiernie mnie
zdziwiło. W ogóle
myślałam, że będzie
strasznie, kiedy pójdę
do szkoły, ona zawali
mi się na głowę, nagle

przylecą kosmici i
mnie porwą, zgubię
plecak, 
a do tego pięć złotych,
które cudem znalazłam
w szufladzie. Ale w
gruncie rzeczy nie było
aż tak źle, szkoła
zbudowana jest w
miarę solidnie, kosmici
(jeszcze) nie najechali
Ziemi, mam plecak i
zdążyłam dawno
wydać kasę na
,,śmieciowe żarcie''
(jak to określa moja
przecudowna mama,
która nigdy nie pozwala
mi kupować chipsów,
żelków, barwionych
Bóg wie czym
cukierków i wszelakich
napojów).
Podsumowując, było
całkiem znośnie. 
Aleksandra Orłowska
1d

Zachęcamy
czytelników do
wyrażania opinii na
temat naszej gazetki

L. Chojnowska
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 Śpiewanie to całe moje życie
E.K- Czy lubisz śpiewać?
I.K- Tak, lubię śpiewać, śpiewanie wiąże się ze mną od bardzo dawna, w zasadzie od
dziecka i jeśli bym tego nie lubiła, to przestałabym to robić, to, 
E,K- Od ilu lat śpiewasz?
I.K- To nie jest tak, że śpiewam od iluś lat, bo śpiewam od zawsze. Podobno zaczęłam
śpiewać wcześniej niż cokolwiek mówiłam. Uczyć śpiewać zaczęłam się od dziewiątego
roku życia u różnych nauczycieli. Moim pierwszym nauczycielem była Małgorzata
Boruch, moim obecnym jest Żaneta Lubera, która jest finalistką „The Voice of Poland”
i można to tak ująć, że nie ma takiego określonego wieku, od kiedy śpiewam.
E.K- Jakie masz osiągnięcia muzyczne?
I.K- Kiedy miałam dziewięć lat, pojechałam do Nowego Sącza na konkurs, który nazywał
się Skowroneczek. Zajęłam tam drugie miejsce i był to kluczowy moment, w którym
przekonałam się, że może coś z tego będzie, że to wcale nie jest takie bez sensu to
śpiewanie i od tego czasu zaczęłam się uczyć śpiewać dwa razy w tygodniu. Zaczęłam
również jeździć na konkursy trzy razy w miesiącu. W szóstej klasie troszkę odpuściłam
z konkursami, ponieważ dostałam propozycję rożnych koncertów, festiwali, festynów
i ogólnie zaczęłam śpiewać nie po to, by wygrać, tylko dla ludzi. To był fajny moment,
ponieważ poczułam się bardziej doceniona i że ktoś mnie zauważył. Wybierając naukę
w Gimnazjum nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, związałam się z Dąbrowskim Domem
Kultury. Oczywiście, nie odpuściłam konkursów, co prawda jeżdżę na nie dwa razy
mniej, bo raz na dwa miesiące. Miałam za sobą takie sukcesy jak czterokrotne nagranie
płyty, śpiewanie z różnymi gwiazdami w duecie, miałam możliwość śpiewać w Słowacji,
aczkolwiek niestety nie pojechałam na ten konkurs, ponieważ zdrowie mi nie pozwoliło.
To nie jest tak, że śpiewam za nic, dostaję różne nagrody, aczkolwiek nie liczę na to,
tylko na dobrą zabawę.
E.K- Dziękuję Ci za ten ciekawy wywiad, wiele się dowiedziałem o Tobie.
I.K- Ja też dziękuję za wywiad. 
Z Iloną Krawczyk rozmawiał Eryk Kurek (klasa IIc)

Ilona Krawczyk

            Nietypowa lekcja fizyki
               1 października 2014r . czterdziestu dziewięciu uczniów naszej szkoły uczestniczyło w
multimedialnej prelekcji edukacyjnej „Spotkania z Astronomią” w tarnowskim kinie „Marzenie”. Autorem
cyklu spotkań jest pan Aleksander Trębacz, nauczyciel fizyki i matematyki, wieloletni pracownik
Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach, pasjonat, który swoją pasją potrafi
zarażać innych.

   Szkoła Promująca Zdrowie      
    Nasza szkoła od wielu lat realizuje zagadnienia dotyczące promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.
Działania te wpisują się w projekt Szkoły Promującej Zdrowie. Przed wakacjami przygotowaliśmy
ankietę dotyczącą zachowań prozdrowotnych, którą przeprowadziliśmy wśród uczniów, nauczycieli,
rodziców i pracowników szkoły. Na tej podstawie sformułowaliśmy diagnozę wstępną środowiska
szkolnego. Pod koniec sierpnia wysłaliśmy raport z działań szkoły i zostaliśmy włączeni do
Małopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Wyznaczyliśmy sobie priorytety na kolejne lata. W tym
roku zajmiemy się szczególnie: aktywnością, ruchem, życiem bez nałogów, zdrowiem psychicznym i
rozwojem społecznym. Po trzech latach realizacji tych celów możemy się ubiegać o Certyfikat
Wojewódzki Szkoły Promującej Zdrowie. W piątek 26.09 2014 na apelu przedstawiliśmy założenia
projektu i osoby odpowiedzialne za jego przebieg. Liczymy, że włączą się w jego realizację wszyscy
uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice.

            Poszukiwania 2014
17 października w Dąbrowskim Domu Kultury odbyły się eliminacje powiatowe VII Turnieju Sztuki
Recytatorskiej "Poszukiwania". Naszą szkołę reprezentowało troje uczniów w kategorii recytacji oraz
jedna uczennica w kategorii poezji śpiewanej.
Recytacja: Katarzyna Rarus - I miejsce,  Dawid Rodak i Adrian Englart - III miejsce
Poezja śpiewana: Ilona Krawczyk - nagroda drugiego stopnia
Wszyscy zakwalifikowani zostali do finału, który odbędzie się 22 października w Brzesku

Fizyka w terenie

Nasi Laureaci

Dawid Rodak odbiera nagrodę

L. Chojnowska
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       Galeria Szkolna

        Pierwszaki o nowej szkole

Moje wrażenia z pierwszych dni w gimnazjum są jak najbardziej pozytywne. Myślałem, że w
podstawówce było lepiej, niż będzie w nowej szkole, ale jednak się myliłem. Na razie na lekcjach są w
miarę łatwe materiały, a obiady smaczne. Czy coś się zmieni do końca klasy trzeciej? To się okaże.    
                                                     

Szymon Świerzyński I d

We wtorek, 2 września po raz pierwszy zasiadłam w ławach nowej szkoły. Nie ukrywam, bardzo się
denerwowałam. Razem z przyjaciółkami przyszłam już o siódmej trzydzieści. Na początku
zwiedziłyśmy szkołę. Po około dwudziestu minutach znalazłyśmy się pod salą 60, gdzie miała się
odbyć nasza pierwsza lekcja. Z niecierpliwością czekałam na pierwszy dzwonek. Próbowałam nie
okazywać zdenerwowania, które towarzyszyło mi przez cały czas. Okazało się, że niepotrzebnie. Od
początku wszyscy  uczniowie byli  bardzo mili   i sympatyczni, a wychowawczyni od razu znalazła z
nami wspólny język. Codziennie poznawałam nowe  osoby z klasy, jak i nauczycieli. Poznałam, jakie
każdy z nas ma hobby i czym się interesuje. Moja nowa wychowawczyni okazała się  bardzo miłą i
sympatyczną osobą. Dużym problemem na początku było dla mnie odnalezienie klas. W pierwszym
tygodniu nauczyciele zapoznali nas z systemem oceniania i wymaganiami. Zdecydowanie moim
ulubionym przedmiotem będzie w-f. Na szczęście mamy go aż 10 godzin w tygodniu! Bardzo się
cieszę, że mogę uczestniczyć w tych zajęciach.Chcę się dużo nauczyć i pogłębić swoją pasję. Myślę,
że to będą wspaniałe trzy lata.  

 Monika Błasiak  I a

Często zastanawiałam się, jak wyglądać będą moje pierwsze dni w gimnazjum. Nowa klasa, nowi
nauczyciele i przede wszystkim nowe otoczenie sprawiało, że czułam strach i lekką obawę, czy
podołam nowemu wyzwaniu. Okazało się, że nie ma się czym martwić. Koleżanki i koledzy, okazali się
mili i sympatyczni, a wychowawczyni od razu znalazła z nami wspólny język.Z każdym następnym
dniem lepiej i bliżej poznawałam poszczególne osoby z klasy  i nauczycieli. Przez ten miesiąc
zdążyłam już dość dobrze zaaklimatyzować się w tej szkole i poznać jej wszystkie tajemnice. Bardzo
cieszę się z tego, że mam przyjazną klasę i mam nadzieję, że bez kłótni i w przyjaźni dotrwamy do
końca roku szkolnego. 

  Sylwia Wąż  I d

Dzień Nauczyciela

Wyjazd do Niecieczy

Kamil testuje windę

Gimnazjalne Otrzęsiny

Dzień Nauczyciela

W przedszkolu
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