
 
 

 
 

SPRAWOZDANIE Z PRACY GIMNAZJUM NR 2 IM. 
GUSTAWA MORCINKA W LĘDZINACH W I SEMESTRZE 

ROKU SZKOLNEGO 2005/2006. 
 

   Miniony semestr, to kolejny w realizowaniu programu rozwoju szkoły. Grono 
pedagogiczne naszego gimnazjum pragnie wspierać rodzicielskie działania w zakresie 
wychowania dzieci. Robimy wszystko, aby szkoła była bezpieczna i przyjazna uczniom. 
ZaleŜy nam, aby nasi absolwenci byli dobrze przygotowani do samodzielnego Ŝycia w 
demokratycznym społeczeństwie, aby byli ludźmi dobrymi, mądrymi i prawymi, zdolnymi do 
miłości pełni szacunku dla siebie i innych.  

   Za nami pierwszy semestr roku szkolnego 2005/2006.. Wydarzenia kulturalne 
przeplatały się z wydarzeniami „naukowymi”  
i sportowymi. Chętnie uczestniczyliśmy w wielu konkursach, zabawach, zawodach  
i turniejach. Dostarczało nam to sporo radości i satysfakcji, szczególnie wtedy, gdy nasze 
wysiłki zostały uhonorowane. 
 Jednym z naszych największych sukcesów było otrzymanie certyfikatu „Śląskiej 
Szkoły Jakości”, przyznanego Gimnazjum przez Śląskiego Kuratora Oświaty. Jest to bardzo 
prestiŜowe wyróŜnienie, które potwierdza, Ŝe w zakresie kształcenia oraz opieki  
i wychowania, osiągamy bardzo dobre rezultaty. 
 We wrześniu wprowadziliśmy nowy szkolny zwyczaj. Są nim „Bonifacje”, czyli 
„chrzest” pierwszaków. Pierwsze w historii Gimnazjum „Bonifacje”, odbyły się 21 września. 
Zabawa w tym dniu była przednia, wszystkie „koty” wprowadzone zostały oficjalnie  
w poczet gimnazjalistów. 
 DuŜym przeŜyciem całej uczniowskiej społeczności było dwukrotne spotkanie  
z aktorem, byłym więźniem KL Auschwitz, panem Augustem Kowalczykiem. Aktor 
w swoim monodramie pt. „6802” przedstawił tragiczne losy więźnia hitlerowskiego obozu 
zagłady, któremu udało się uciec.. Wizyta w naszej szkole miała dla pana Kowalczyka 
równieŜ znaczenie emocjonalne. Spotkał się on, bowiem z jedną z osób, które pomogły mu 
przetrwać najcięŜsze chwile po ucieczce z obozu. Aktor odwiedził gimnazjum jeszcze raz, w 
grudniu, zaszczycając swoją obecnością obchody Święta Szkoły. 
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 Jak kaŜdego roku, zorganizowaliśmy wyjazdy do Teatru Małego w Tychach na 

spektakle: „Dziady” i „Antygona”. Klasy trzecie tradycyjnie odwiedziły gmach Biblioteki 
Śląskiej w Katowicach. Wszyscy chętni mieli okazję zobaczyć film pt. Paciorki jednego 
róŜańca”, na który wybrali się do kina „Piast”. 

 
WyjeŜdŜaliśmy na wycieczki: 
 

• Wycieczka rowerowa klasy IIc w dniu 26.09.2005 r.  
      Wzbogacenie wiedzy o regionie (historia, zabytki, architektura) oraz integracja              
      zespołu klasowego. 
• Wycieczka klasy: Ie, Ia, IIe, IIId, w dniu 07.10.200 r.  
      Zapoznanie z krajobrazem Beskidu Śląskiego oraz integracja młodzieŜy. 
• Wycieczka klasy: Ib, Ic, Id w dniu 10.10.2005 r.  
      Zwiedzanie ruin zamku biskupów krakowskich w Lipowcu, Skansenu Wsi        
      Krakowiaków Zachodnich oraz zapoznanie uczniów z procesem mielenia ziarna. 
• Wycieczki klas: IIIe, IIId w dniach 19.10.2005 r. 26.10.2005 r.  

Poszerzenie wiedzy o regionie, zapoznanie z historią i działalnością, Biblioteki 
Śląskiej; zadaniami Biblioteki Naukowej; poszerzenie wiedzy historycznej - 
zwiedzanie Muzeum Śląskiego w Katowicach. 

• Wycieczka klasy: IIIa, IIIf, IIIc w dniach 04.11.2005r.,08.11.2005 r., 18.11.2005 r. 
Poszerzenie wiedzy o regionie, zapoznanie z historią i działalnością, Biblioteki 
Śląskiej; zadaniami Biblioteki Naukowej; poszerzenie wiedzy historycznej - 
zwiedzanie Muzeum Śląskiego. 

Wycieczka klasy: IIb, IIe, IIIb, IId, IIIa, IIIf  w dniach 15.11.2005 r., 16.11.2005 r., 
 Wizyta w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu. Zwiedzanie obozu, obejrzenie filmu 
dotyczącego II wojny światowej, muzeum etnograficznego oraz centrum kultury Ŝydowskiej. 
• Wycieczka klasy: I a, I b, I c, I d, I e w dniu16.11.2005 r.  

Wyjazd do Teatru Małego w Tychach na przedstawienie pt. "Dziady". 
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Oprócz wielu wycieczek młodzieŜ mogła uczestniczyć w warsztatach naukowych 

 i profilaktycznych. W celu integracji środowiska uczniowskiego młodzieŜ kilkakrotnie 
bawiła się na dyskotekach, były organizowane spotkania klasowe z okazji Dnia Chłopaka, 
Andrzejki, Mikołajki, a takŜe spotkania opłatkowe. W ramach współpracy ze środowiskiem 
uczniowie zaprezentowali się na „ Biesiadzie Regionalnej” Na Goławcu.  
Odbyły się w gimnazjum okolicznościowe akademie  
z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Święta Odzyskania Niepodległości oraz Święta Szkoły 
poświęcone naszemu patronowi, Gustawowi Marcinkowi. 

Do tradycji gimnazjum naleŜy równieŜ wspieranie potrzebujących. Dzięki 
inicjatywom Samorządu Uczniowskiego uczestniczyliśmy w kolejnym Finale Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy, zarówno na terenie szkoły, gdzie zbieraliśmy pieniądze, jak  
i w Sali widowiskowo-kinowej „Piast” prezentując pokazy artystyczne. Kwestowaliśmy 
 na rzecz Hospicjum „Cordis” w Mysłowicach. 

Włączyliśmy się do ogólnopolskich akcji na rzecz dzieci: „Góra Grosza”, sprzedaŜ 
zakładek fundacji „PomóŜ i ty”, sprzedaŜ kalendarzyków „Serce”. Współpracujemy z Domem 
Dziecka w Tychach, Warsztatami Terapii Zajęciowej w Lędzinach i Świetlicą 
Socjoterapeutyczną. 
 

Jednym z podstawowych zadań szkoły, obok wychowywania młodzieŜy, jest praca 
 z uczniem zdolnym. Dlatego gimnazjum posiada ofertę zajęć pozalekcyjnych,  
w czasie których kaŜdy ma prawo poszerzyć swoje wiadomości, realizować pasje i marzenia. 
              
 

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE: 
• KÓŁKO EKOLOGICZNE  
• KÓŁKO POLONISTYCZNE  
• KÓŁKO INFORMATYCZNE  
• KOŁA JĘZYKOWE: 

- JĘZYKA  ANGIELSKIEGO  
-JĘZYKA NIEMIECKIEGO    
 - JĘZYKA ROSYJSKIEGO  

•  KÓŁKO HISTORYCZNE   
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• KÓŁKO DZIENNIKARSKIE  
• KÓŁKO HISTORYCZNO-REGIONALNE  
• KÓŁKO CHEMICZNE 
• KÓŁKO FIZYCZNE 
• KÓŁKO MATEMATYCZNE     
• KÓŁKO GEOGRAFICZNO-TUTYSTYCZNE 
• KÓŁKO RECYTATORSKO- TEATRALNE  
• KÓŁKO PLASTYCZNO-TECHNICZNE 
• KÓŁKO MUZYCZNE- ZESPÓŁ MODERATO 
• EUROPEJSKI KLUB GIMNAZJALNY 
• KÓŁKO TANECZNE 
• SZKOLNY KLUB SPORTOWY 
 
 

        KONKURSY PRZEDMIOTOWE 
      W pierwszym semestrze roku szkolnego 2005/2006 zostały przeprowadzone szkolne 

eliminacje konkursów przedmiotowych. Do drugiego (rejonowego) etapu zakwalifikowali się 
następujący uczniowie: 
• z geografii – Mateusz Byczek III E, 
• z historii – Marcin Nowowiejski III B, Jakub Dobrzański III D, 
• z języka polskiego – Bartosz Kociński IIIB, Justyna Rejek IIE, Łukasz Stokłosa IIIE, 

Marcin Nowowiejski III B. 
KONKURSY I TURNIEJE SZKOLNE 
        Zorganizowano i  rozstrzygnięto konkurs „ Jan Paweł II - Orędownik Prawdy”. 
 Jury przyznało 7 wyróŜnień: Paulina Rudol IIB, Anna Owsiany IIB,  
Artur Palowski IIIB, Robert Musiał IIIB, Aneta Urbisz IIB, Angelika Felczak IIIB,   Klaudia 
Dereń IIIB. 
 
           Tradycyjnie odbył się „Szkolny konkurs ortograficzny”. Mistrzem ortografii zostali: 

na poziomie klas I – Kinga Łapińska 
na poziomie klas II – Justyna Rejek 
na poziomie klas III – Mateusz Byczek 
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Uczniowie ci reprezentowali nasze gimnazjum w „IV Międzygimnazjalnym Konkursie 
Ortograficznym” w Imielinie, gdzie Mateusz Byczek zajął II miejsce. 
              Szachy teŜ nie stanowią dla nas zagadki. 

Paweł Kwaśniewski zajął II miejsce w Miejskim Turnieju Szachowym. II miejsce 
zajęliśmy równieŜ druŜynowo w turnieju na szczeblu powiatowym. 
 

SUKCESY SPORTOWE 
 

I miejsce: 
1. Zawody Powiatowe w Sztafetowych Biegach Przełajowych 
2. Zawody Miejskie w Koszykówce Chłopców. 
3. Zawody Powiatowe w Koszykówce Chłopców. 
II miejsce: 
1. II Międzygminny Turniej Piłki NoŜnej o Puchar Wójta Gminy Bojszowy. 
2. Zawody Miejskie w Koszykówce Dziewcząt. 
3. Zawody Powiatowe w Tenisie Stołowym (druŜynowo). 
4. Zawody Miejskie w Siatkówce Chłopców. 
5. Zawody Powiatowe w Siatkówce Chłopców. 
III miejsce: 
1. Zawody Powiatowe w Sztafetowych Biegach Przełajowych 6 x 1000m – chłopcy. 
2. Zawody Rejonowe w Sztafetowych Biegach Przełajowych 6 x 800m – dziewczęta. 
3. Zawody Miejskie w Piłce Ręcznej Chłopców. 
4. Zawody Powiatowe w Piłce Ręcznej Chłopców. 
5. Zawody Powiatowe w Tenisie Stołowym Chłopców . 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


