
GIMNAZJALNIK
Wolontariat „Pomocna dłoń”

W tym roku szkolnym na te-
renie naszego gimnazjum za-
czął działać Wolontariat „Po-
mocna dłoń”. Zgłosiło się 
wielu bezinteresownych gim-
nazjalistów pragnących po-
móc młodszym kolegom i ko-
leżankom. Nad wszystkim 
czuwa pedagog szkolny pani 
Jadwiga Feber. Całe przedsię-
wzięcie polega na organizacji 
czasu dzieci przebywających 
na świetlicy szkolnej po skoń-

czonych zajęciach. Wolontariusze przede wszystkim pomagają w odrabianiu zadań domowych, a także towa-
rzyszą we wspólnych zabawach.
5 grudnia gimnazjaliści wraz z opiekunem zorganizowali 
Mikołajki. W związku z tym tydzień wcześniej został ogło-
szone dwa konkursy. Najmłodsi mieli za zadanie wykonać w 
ciekawy sposób aniołka lub Św. Mikołaja. Uczniowie klas od 
4 do 6 musieli wcielić się w rolę poety i napisać krótkie opo-
wiadanie lub wiersz o tematyce świątecznej. W celu docenie-
nia zaangażowania wszystkich uczestników zostały przewi-
dziane zdrowe upominki. Spośród dzieci Święty wraz z jury 
wyłonił zwycięzców, którzy otrzymali nagrody. Jednak to nie 

koniec atrakcji! Mikołaj wraz ze swoją aniel-
skim zastępem uczestniczył w różnego rodzaju 
zabawach. Dzieci mogły więc miło spędzić 
czas.
Wszystko dobre co się dobrze kończy mówi 
stare, polskie przysłowie. Czas minął szybko i 
przyjemnie, a my nadal będziemy robić swoje 
pomagając młodszym kolegom. Wiemy, że jest 
to bardzo ważne i nie pójdzie na marne. Dzięki 
temu odczuwamy satysfakcję i radość, dlatego 
zachęcamy wszystkich, nie tylko gimnazjali-
stów, do niesienia pomocy innym ludziom.

 Agata Hałgas i Aleksandra Kuś
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Trening czyni mistrza
Czy dzisiejsza młodzież ma 

swoje zainteresowania? Jakie są 
warunki do ich rozwijania? Czy 
przeszkodą może być mieszka-
nie na wsi? Wielu ludziom wieś 
kojarzy się z zacofaniem, uważa-
ją, że w małych miejscowościach 
nie ma możliwości do doskonale-
nia swoich zdolności. Zdobycie 
większych osiągnięć wiąże się z 
mieszkaniem w mieście, gdzie 
jest więcej dodatkowych zajęć. 
Jednak czy młodzież ze wsi nie 
ma żadnych szans na wybicie się i 
zaistnienie w świecie? Postano-
wiłyśmy to sprawdzić, przprowa-
dzając wywiad, podczas którego 
zadałyśmy mnóstwo pytań doty-
czących sportu naszym kolegom 
i koleżankom ze szkoły (niektóre 
z nich umieściłyśmy w dalszej 
części naszego reportażu).

Wszyscy uczęszczają do 
gimnazjum, które znajduje się w 
małej miejscowości Dębowiec. 
Jest to malownicza  gmina wiej-
ska, leżąca w trójkącie miast Cie-
szyn-Skoczów-Strumień woje-
wództwa śląskiego. Swoim zasię-
giem obejmuje 7 sołectw: Ogro-
dzoną, Simoradz, Iskrzyczyn, 
Kostkowice, Gumna i Łączkę. 
Możemy w nich spotkać kilka za-
bytków takich jak np. stupięć-
dziesięcioletni kościół katolicki 
pod wezwaniem Św. Małgorzaty 
w Dębowcu oraz kościół Św. 
Jakuba Apostoła w Simoradzu, 
ponad stuletnią szkołę podsta-
wową, a także pomnik upamięt-
niający pierwszy zrzut "Cicho-
ciemnych". Gmina posiada natu-
ralne złoża solankowe, w których 
w skład wchodzą: jod, brom, 
wapń, krzem oraz selen. Skład 
ten jest uważany za jeden z naj-
wyższych na świecie. Produkow-
ana z solanki sól jest wykorzy-
stywana do inhalacji, okładów, 
płukania gardła i kąpieli. Znala-
zła również zastosowanie w le-
czeniu różnego rodzaju scho-
rzeń np. astmy. W centrum Dę-
bowca, władze gminy zafundo-
wały mieszkańcom fontannę so-

lankową. Przebywanie w jej  po-
bliżu umożliwia naturalną inha-
lację dróg oddechowych i co cie-
kawe w jednym litrze wody, jest 
prawie dwadzieścia razy więcej 
jodu niż w polskim Bałtyku. Tu-
rystów przyjeżdżających z innych 
miejscowości zachęca dodatko-
wo piękny park dookoła obiektu. 
Nasza słynna solanka, co może 
niejednego zaskoczyć, została 
zaprezentowana na światowej 
wystawie Expo 2008 roku w 
hiszpańskiej Saragossie. Oprócz 
tego na terenie gminy znajdują 
się 4 przedszkola, 4 szkoły pod-
stawowe i 1 gimnazjum, do któ-
rego uczęszczają uczniowie ze 
wszystkich wymienionych wyżej 
miejscowości. Od kilku lat w na-
szej gminie panuje tradycja orga-
nizowana Spartakiady Sołectw. 
Jest to możliwość rywalizacji 
wszystkich mieszkańców w po-
ważnych i śmiesznych konkuren-
cjach, a także do wspaniałej za-
bawy. Mamy w miarę dobre wa-
runki, jednak niezupełnie wy-
starczające do rozwijania zdolno-
ści sportowych typu: piłka noż-
na, judo, piłka siatkowa, szachy, 
tenis ziemny i stołowy. Całą na-
szą uwagę poświęciłyśmy dzie-
dzinie sportu. Najbardziej lubia-
nymi dyscyplinami okazały się 
piłka nożna i siatkówka, których 
treningi odbywają się w szkole 
regularnie dla chętnych. Dodat-
kowe zajęcia wymagają jednak 
wielkiego poświęcenia i wyrze-
czeń. Trzeba umiejętnie pogo-
dzić je z lekcjami, domowymi 
obowiązkami. Czy jest to w ogó-
le możliwe? Dla chcącego nic 
trudnego - mówi polskie przysło-
wie. Czy rzeczywiście jest to 
prawda? Okazuje się, że nie jest 
to łatwe, ale jeżeli do czegoś wy-
trwale dążymy, możemy to osiąg-
nąć. Zatem sprawdźmy, jak sobie 
z tym radzi drużyna siatkarek i 
piłkarzy:
- Jak często odbywają się wasze 

zajęcia?
- Zajęcia siatkówki odbywają się 

trzy razy w tygodniu po dwie 
godziny.

- Treningi piłki nożnej przepro-
wadzane są dwa razy w tygod-
niu i trwają od półtorej do 
dwóch godzin.

Jak widać pochłania to mnóstwo 
wolnego czasu...
- Jak godzicie dodatkowe zajęcia 

z lekcjami?
- Jest ciężko, ale dajemy sobie 

radę. Staramy uczyć się wie-
czorami po zajęciach.

Każdy uczeń różnie sobie z tym 
radzi, lepiej lub gorzej. Pomimo 
poświęcenia czasu dla sportu kil-
ku uczniów w zeszłym roku zdo-
było świadectwo z wyróżnieniem 
- udało im się dobrze zorganizo-
wać swój czas.
W dalszej części wywiadu zada-
łyśmy następujące pytania:
- Jakie korzyści czerpiecie z 

uczęszczania na zajęcia?
Padały różnego rodzaju odpo-
wiedzi:
- Sport to zdrowie,
- Poprawienie kondycji i smukła 

sylwetka,
- Możliwość wyżycia się,
- Odstresowanie i zyskanie dys-

tansu do codziennych proble-
mów,

- Satysfakcja,
- Rozrywka i rozluźnienie.
Wniosek nasuwa się sam: sport 
to połączenie miłego z pożytecz-
nym. Ludzie uprawiający różne-
go rodzaju sporty mniej chorują i 
mają dobre samopoczucie.
- Jaka panuje atmosfera na wa-

szych treningach?
- Miła, sympatyczna,
- Dobrze się czuję,
- Panuje wzajemny szacunek,
- Zrozumienie ze strony kole-

gów,
- Wszyscy traktowani są na rów-

ni.
Każdy z naszych kolegów pod-
kreślał także wsparcie, które 
otrzymuje ze strony swoich przy-
jaciół i najbliższych, co daje jesz-
cze większą  motywację do uczę-
szczania na zajęcia.
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- Jak wygląda obecnie wasza gra, 
a jak było kiedyś?

Odpowiedzi:
- Zrobiłam ogromne postępy,
- Jeszcze parę lat temu nie po-

trafiłam serwować, nie wspo-
minając o ataku... Dzisiaj moż-
na powiedzieć że jestem w czo-
łówce drużyny i ciągle udosko-
nalam swoje umiejętności,

- Kiedyś moja gra była porażką, 
dzisiaj dzięki treningom jes-
tem o wiele lepszy i mogę czuć 
się z siebie dumny,

- Ciągle rozwijam swoje zdolno-
ści, zwłaszcza że trener do-
strzegł mój talent co bardzo 
mnie zmotywowało do dal-
szych ćwiczeń.

Na pierwszy rzut oka można 
stwierdzić, że wysiłki nie idą na 
marne, a determinacja pomaga w 
dalszym rozwoju. 
Co cię nie zabije, to cię wzmo-
cni - to powiedzenie odnosi się 
do porażek, które są niestety 
nieodłącznym towarzyszem zma-
gań sportowych. Przegrana nie 
zniechęca jednak naszych kole-
gów do dalszej pracy, a wręcz 
przeciwnie. Potrafią przyjąć 
przegraną z godnością, gdyż wie-
dzą, że przy dalszych wysiłkach 
to oni mogą wygrać następny 
mecz. Nawet najlepszym spor-
towcom zdarzy się niepowodze-
nie - raz jedni wygrywają, raz 
drudzy. Taka jest kolej rzeczy i 
trzeba się z tym pogodzić, nadal 
robić swoje, uparcie dążąc do 
wyznaczonego celu.

Dla niektórych uczniów zajęcia 
te mają szczególne znaczenie, 
ponieważ wiążą z nimi swoją 
przyszłość. Marzą o dorównaniu 
swoim idolom. Przykładem spor-
towca z naszych rejonów jest Ire-
neusz Jeleń, który urodził się w 
Cieszynie w 1981 roku. Jest to 
znany polski napastnik grający w 
reprezentacji polski i zawodnik 
AJ Auxerre. Początki jego karie-
ry rozpoczęły się klubie „Piast 
Cieszyn”, gdzie szybko zauwa-
żono jego talent piłkarski. Z cza-
sem jego sukcesy zawodowe na-
bierały tempa - zajął drugie miej-
sce w rankingu najlepszych 
strzelców I ligi polskiej, a w Or-
ange Ekstraklasie rozegrał 100 
meczów strzelając 45 bramek. 
Wywalczył również awans do Pu-
charu UEFA, strzeliwszy trzy go-
le. Zagranicznym przykładem 
sportowca mającego trudne wa-
runki do rozwoju jest Ronaldo 
de Assís Moreira, znany jako Ro-
naldinho, który urodził się w 
1980 roku w Porto Alegre. Za-
mieszkiwał jedną z najbiedniej-
szych dzielnic - Vila Nova. Dzię-
ki wspaniałemu talentowi i deter-
minacji udało mu się wybić i za-
istnieć w świecie mimo trudnych 
początków. Zwrócił na siebie u-
wagę podczas znakomitego wy-
stępu na Mundialu, co spowodo-
wało, że najlepsze kluby euro-
pejskie zaczęły się o niego ubie-
gać. Szybko stał się gwiazdą. Pa-
miętając, jak trudne warunki ma-
ją dzieci z ubogich rodzin założył 

"Instytut Ronaldinho", gdzie 
młode pokolenie może doskona-
lić swoje umiejętności piłkar-
skie.
W rejonie naszej gminy niestety 
nie funkcjonuje "Instytut Ronal-
dinho", który mógłby wesprzeć 
działające na naszym terenie 
kluby takie jak:
piłki nożnej:
- LKS „Wyzwolenia” Simoradz
- LKS „Strażak” Dębowiec 
- LKS „Korona” Gumna
- LKS „Iskra” Iskrzyczyn
- LKS „Start” Ogrodzona
- SKS - szkolny klub sportowy 

(na który mogą uczęszczać za-
równo dziewczyny jak i chłop-
cy)

siatkówki: 
- UKS Dębowianki
- SKS

Jak możemy zauważyć, ist-
nienie klubów wiąże się także z 
utrzymaniem, na które są po-
trzebne środki finansowe. Gmi-
na w miarę swoich możliwości 
stara się dofinansowywać kluby, 
jednak to nie wystarcza... Uwa-
żamy, że każdy zasługuje na rów-
ne szanse, zwłaszcza iż niektórzy 
naprawdę mają ogromny talent. 
Powinni mieć możliwości na roz-
wijanie go, niezależnie od miej-
sca zamieszkania.

Agata Hałgas i Aleksandra Kuś

[Praca wysłana na konkurs ogłoszony 
przez Canal+, pod hasłem „Liczy się 
temat”, napisana przez uczennice klasy 
III A pod kierunkiem Karoliny Guby].

Wizyta w Sądzie Rejonowym w Cieszynie

W dniu 21 listopada 2008r. uczniowie klas drugich Gim-
nazjum w Dębowcu pojechali do Sądu Rejonowego w Cie-
szynie, korzystając z zaproszenia pani Marii Krzywoń – 
Majewskiej. Spotkali się z sędzią do spraw nieletnich, 
która opowiedziała o przebiegu postępowania sądowego. 
Potem uczniowie mieli możliwość rozegrania scenki roz-
prawy sądowej. Spotkanie było bardzo pouczające.

Tomasz Zagóra
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Klasa II b
Nasza klasa bardzo zgrana
wiele śmiechów ma od rana
U nas zawsze kolegów wielu
wszyscy wytrwale dążą do celu
Naszą opiekunką pani Musiolik została
co konkurs na nauczycielkę roku wygrała
Adam to nasz przewodniczący
zawsze dobry humor mający
Sonia z Anią w jednej ławce siedzą
i o wszystkich wszystko wiedzą
Szymon książkami się interesuje
i chętnie z nauczycielami dyskutuje
Kasia z Kasią w siatkówkę grają
i same szóstki z w-fu dostają
Kuba otwarty umysł na wiedzę posiada
i w samorządzie szkolnym zasiada
Marek energią tryska co dnia
i fajne pomysły zawsze ma
Z kolei Ania świetnie się uczy
wszystkich chętnie czegoś nauczy
Rafał przez wszystkich jest znany
choć nie przez wszystkich tak samo lubiany
Monika czasem wagaruje
i na lekcjach wesoło żartuje
Mateusze grami się zajmują
lecz porażkami wcale nie przejmują
Asia zawsze chętna do pomocy
żaden kłopot jej nigdy nie zaskoczy
Tomek to uczeń bardzo wybitny
dużo ma szóstek i bardzo jest sprytny
Agata i Wojtek to rodzeństwo klasowe
codziennie miłe, do pracy gotowe
Seweryn świetnie gefę pojmuje
i do działania mobilizuje

Natalia z Patrycją sztamę trzymają
i na biologii uwagi dostają
Kamil i Łukasz rzadko się odzywają
do żadnych kłopotów się nie przyczyniają
Danka z Ewelą lubią dowcipkować
i swym zachowaniem panie denerwować
Przemek z Adrianem długo się kumplują
i od lat ze sobą cały czas pracują
No i nasza dzielna pani Jola
co każdemu pomóc zdoła
Swą cierpliwość ma anielską
no bo klasę ma diabelską...

Joanna Gocman i Anna Kuś

TWÓRCZOŚĆ GIMNAZJALISTÓW
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Klasa II b:
Sonia Bołuk, Kasia Czerniak, Patrycja Duda, Kasia Gab-
zdyl, Monika Gniadek, Asia Gocman, Agata Greń, Woj-
tek Greń, Rafał Hojka, Adam Homa, Adrian Knobloch, 
Ania Kuś, Kuba Kuś, Kamil Machej, Łukasz Neniczka, 
Seweryn Obracaj, Marek Sadowski, Ewelina Salamon, 
Przemek Słowiok, Mateusz Staniek, Szymon Szendzielarz, 
Mateusz Śliż, Danka Wawrosz, Ania Wojnar, Natalia 
Wróbel, Tomek Zagóra
Wychowawczyni - Jolanta Musiolik

Zdjęcia wykonała Iwona 
Polok z klasy III a


