
GIMNAZJALNIK

TWÓRCZOŚĆ NASZYCH GIMNAZJALISTÓW
Paweł Krzywoń – Majewski zdobył wyróżnienie w konkursie poetyckim im. Jana Kubisza, orga-
nizowanym co roku przez Gimnazjum nr 2 w Cieszynie. A oto uhonorowany wiersz:

“O ZWYKŁYM CIESZYNIAKU”

Modlitwą dzień zaczyna, kiedy słońce wstaje

Tak jak dziad i ojciec, prastarym zwyczajem

A kiedy słońce wieczór na zachód się schyla

Dziękuje Stwórcy swemu za dzień, co 

przemija

Kiedy odchodzi, tęskni, cierpi, potem wraca

Bo tu jest Dom Ojcowski, Jego miejsce, praca

W zwykłym szarym szeregu i w codzien-

nym trudzie

Tworzą naszą historię tacy jak On ludzie

Dzięki niemu powstały miasta, drogi, szkoły

Wyrosły w szczerym polu fabryki, kościoły

Dzięki Niemu na polach złotem błyska zboże

On to ziarno zasiewał, On tę ziemię orze

A kiedy już odejdzie na ostatnią wartę

Miejsce po nim zostanie, nie- puste, otwarte

I przy warsztacie stanie kolejny w szeregu

Nie zatrzyma historii, tak jak Olzy biegu

I znowu Ziemia Śląska rodzić będzie chleby

I nie będzie próżnował tu nikt bez potrzeby

Bo praca w takim miejscu jak to, ponad 

którym

Stwórca w chwili stworzenia stał z uśmiechem 

czułym

Daje radość, szczęście, poczucie spełnienia

A treść dnia powszedniego tu spelnia marze-

nia

Takich jak on jest wielu, różne ich nazwiska

Codziennie Ich spotykasz, widzisz ich los z 

bliska

Nie znajdziesz Ich na spisach osób zasłużo-

nych

Jednak Oni stworzyli Twe rodzinne strony
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W ubiegłym roku na tym samym konkursie 
nasza absolwentka, Beata Dąbek, wzruszyła 
jury wierszem pt. „Oblicza Ziemi Cie-
szyńskiej” i zdobyła zaszczytne III miejsce.

“ZIEMIA CIESZYŃSKA”

Ziemia Cieszyńska - moja mała Ojczyzna.

Na niej stawiałam pierwsze kroki,

Na niej uczyłam się świata,

Na niej przeżyłam najpiękniejsze chwile ży-

cia.

Dom rodzinny, kościół, szkoła,

Rynek cieszyński pięknie oświetlony

gwiazdkami w wigilijny wieczór

I góry - symbol regionu, swą potęgą i wspa-

niałością oddające osobowość mieszkańców.

To Ziemia Cieszyńska.

Rodzina, sąsiedzi, nauczyciele, koledzy ze 

szkolnej ławki,

Babcia w kraciastej chuście przy straganie z 

ziołami

I rodzice opłakujący mały, biały grób córeczki 

na tutejszym cmentarzu.

To Ziemia Cieszyńska.

Dzieci z wiadrami pełnymi wody, ganiające 

się w śmingus-dyngus,

Pierwszy błysk szczęścia w oku młodzieńca

I radość tych, którzy choćby na święta powra-

cają do rodzinnego gniazda.

To Ziemia Cieszyńska.

Krew naszych przodków za wolność,

Opowiadania staruszek o synach, których 

posłały na wojnę i straciły,

Historia każdego mieszkańca.

To Ziemia Cieszyńska.

WYMIANA MIĘDZYNARODOWA

Wystartowaliśmy!!!
    W tym roku szkolnym Gimnazjum w Dębowcu 
rozpoczyna działalność w dwuletnim wielostronn-
nym projekcie programu Socrates Comenius.
Tematem projektu jest:” Budowanie mostów wie-
lokulturowej Europy”. Jak sama nazwa wskazuje, 
celem grupy partnerskiej jest przybliżenie kultur, 
tradycji i obyczajów danego kraju oraz pogłebienie 
własnej tożsamości kulturowej. W skład grupy 
partnerskiej wchodzą cztery kraje: Polska, Wielka 
Brytania, Turcja i Szwecja.
Pierwszy rok projektu skupia się na aspekcie tego, 
co czyni nas tym, kim jesteśmy; co tak na prawdę 
oznacza bycie Brytyjczykiem, Polakiem itd.
Uczestnicy projektu mają do wykonania comie-
sięczne zadania, które pomogą przybliżyć te as-
pekty. W miesiącu wrześniu i październiku pracu-
jemy nad słownikiem podstawowych wyrażeń ty-
powych dla danego języka a zarazem pomocnych 
w podstawowej komunikacji. Poszukujemy i gro-
madzimy informacje na temat ludowych bo-
haterów oraz przygotowujemy prezentację kultury 
naszego regionu. Wszelkie etapy prac nad projek-
tem omawiane są przez partnerów drogą interne-
tową poprzez maile i video konferencje. Prezen-
tacje poszczególnych państw zostaną przed-
stawione na spotkaniu grupy partnerskiej w Turcji 
planowanym na październik br. Mamy nadzieję,że 
projekt ten pomoże nam nawiązać nowe znajo-
mości, ulepszyć komunikację w języku obcym, 
pogłebić wiele umijętności zarówno technicznych 
jaki i artystycznych oraz zgłębić kulturę i historię 
naszego regionu jak i wymienionych krajów part-
nerskich.
Na początku projektu życzę sobie i wszystkim 
uczestnikom programu wiele zapału i zadowolenia 
z pracy.

Joanna Maciałowicz -polski koordynator projektu
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NAJLESZE WYNIKI 2007/2008
Uczniowie, którzy na zakończenie roku szkolnego 2007/2008 uzyskali najwyższe wyniki w 
nauce (średnia ocen 5,00 i powyżej):
Joanna Herczyk, Ewelina Dorda, Bartosz Woźniak, Paulina Małachowska, Karolina Polo-
czek, Beata Jarczyk, Estera Wala, Sylwia Staniek, Monika Cieślar, Patrycja Sodzawiczny, 
Luiza Kos, Anna Kuś, Daniel Michnik, Anna Boruta, Paula Michnik, Paweł Chwastek, 
Justyna Gajdzica, Paweł Krzywoń - Majewski, Tomasz Zagóra, Monika Biegun, Edyta Ciosk, 
Samuel Czyż, Paweł Wantulok, Monika Byrtek, Agnieszka Greń, Artur Kaleta, Aleksandra 
Kuś i Malgorzata Wawrzeczko.

STYPENDYŚCI DYREKTORA
Uczniowie klasy pierwszej i drugiej za wyniki w nauce uzyskali stypendium dyrektora. Są to:
Beata Jrczyk, Estera Wala, Luiza Kos, Anna Kuś, Justyna Gajdzica, Paweł Krzywoń - Ma-
jewski, Tomasz Zagóra, Monika Biegun, Edyta Ciosk i Paweł Wantulok.

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Uczeń Bartosz Woźniak został nagrodzony wpisem do Złotej Księgi Absolwentów.

ZŁOTA KSIĘGA ABSOLWENTÓW
Bartosz Woźniak

Urodzony 10 sierpnia 1992 roku w Cieszynie, syn Iwony i Ze-
nona, zamieszkały w Simoradzu, gdzie uczęszczał do szkoły 
podstawowej, którą ukończył z wyróżnieniem. 
W latach 2005-2008 był uczniem Gimnazjum w Dębowcu. 
Odznaczał się bardzo wysoką kulturą osobistą, sumiennym wy-
konywaniem obowiązków ucznia. Osiągał bardzo dobre i celu-
jące wyniki w nauce, otrzymując świadectwa z wyróżnieniem. 
Uczestniczył w różnorodnych konkursach przedmiotowych. W 
2008 roku został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Przedmio-
towego z Matematyki, co dało mu prawo kontynuowania nauki w 
dowolnie wybranej szkole ponadgimnazjalnej i zwolnienie z eg-
zaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej. W 
tym samym roku został finalistą Wojewódzkich Konkursów 

Przedmiotowych z Historii i Języka Angielskiego. 
Dodatkowo brał udział w zajęciach z języka angielskiego w Szkole Językowej IBC, gdzie rozwijał 
swoje zdolności językowe. W 2006 roku został laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Przedmio-
towego Multitest z Języka Angielskiego, natomiast w Ogólnopolskim Konkursie z Języka Angiel-
skiego Fox otrzymał wynik bardzo dobry,  a w roku 2007 wynik dobry.
Z egzaminu gimnazjalnego uzyskał najwyższy wynik łączny w szkole.
Gimnazjum ukończył, uzyskując wzorowe zachowanie oraz wysoką średnią 5,4. Swoje uzdolnienia  
będzie rozwijał kontynuując naukę w V Liceum Ogólnokształcącym w Bielsku-Białej w klasie o pro-
filu matematyczno-fizyczno-technicznym.

Życzymy dalszych sukcesów!
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Wakacyjne remonty w gimnazjum
W czasie wakacji wymalowano: gabinety dyrektorów, sekretariat, pokój nauczycielski, niektóre 
sale lekcyjne, szatnie i sanitariaty. Dokonano remontu dachu na sali gimnastycznej. Ponadto 
Rada Rodziców Gimnazjum w Dębowcu założyła w szkole domofon.

Od roku szkolnego 2008/2009 rodzice mogą uzyskać informacje o wynikach nauczania i 
zachowania swoich dzieci nie tylko podczas wywiadówek, ale także w każdy pierwszy wtorek 
miesiąca do godziny 16.oo do 18.00 podczas dyżuru wszystkich nauczycieli uczących w gim-
nazjum.

Rada Rodziców
15 września 2008 w gimnazjum odbyły się wybory do Rady Rodziców, w skład której weszły 
następujące osoby:

Mariola Legierska - przewodnicząca
Łucja Stolpa - wiceprzewodnicząca

Krystyna Czerniak - skarbnik
Dorota Sadowska - sekretarz
Maria Krzywoń - Majewska

Anna Klocek
Agnieszka Siewko
Dagmara Lapczyk

Janina Hałgas
Jolanta Łośko

W tym dniu Rada Rodziców została pinformowana o planie nadzoru pedagogicznego gim-
nazjum na rok 2008/2009 sprawowanego przez dyrektora szkoły oraz podjęła uchwały w sprawie 
przyjęcia Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktyki.
Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie dziękują Radzie Rodziców za wspieranie finansowe inwestycji, 
pomoc przy rozwizywaniu różnorodnych problemów, udział w ważnych dla szkoły uroczystoś-
ciach, a szczegolnie za atmosferę sprzyjającą harmonijnej współpracy, życząc jednocześnie nowej 
Radzie Rodziców sukcesów w pracy.

Dziękujemy Pani Magdalenie Fiedor za prowadzenie Samorządu 
Uczniowskiego w ubiegłym roku, żałujemy że w tym roku nas nie 
będzie uczyła, ale zachowamy Ją w najlepszych wspomnieniach. 

Życzymy Pani Fiedor samych sukcesów w nowej pracy!
Na nowego opiekuna samorządu uczniowie wybrali Panią Joannę 

Maciałowicz.

Zespół redakcyjny Gimnazjalnika: mgr Karolina 
Guba, mgr Felicja Dudzińska, mgr Aleksandra 
Wigłasz, mgr Joanna Maciałowicz
Przygotowanie do druku - mgr Barbara Szczypka
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