
Wizyta Comeniusa w Dębowcu
W dniach od 14 do 21 lutego Gimnazjum w 

Dębowcu przeżyło „najazd”  obcokrajowców. 
Przyczyną owego stało się spotkanie grupy 
pracującej w programie Sokrates Comenius, w 
skład której wchodzą szkoły z Anglii, Szwecji, 
Turcji i oczywiście z Polski. Tematem projektu 
rozpoczętego we wrześniu 2008 roku jest „bu-
dowanie mostów wielokulturowej Europy”, a 
założeniem – przybliżenie różnic i podobieństw 
w kulturach krajów europejskich.

Wizyta w Dębowcu skoncentrowana była na 
zapoznaniu się z aspektem tańca, piosenki oraz 
teatru czterech narodów. Nasze spotkanie rozpo- 
częliśmy od wizyty w Kopalni Soli w Wielicz- 

ce, która wywarła niesamowite wrażenie na goś-
ciach, zwłaszcza z Turcji, następnie zwiedzaliś-
my Kraków w przepięknej zimowej aurze. Od- 
wiedziliśmy także Muzeum w Oświęcimiu, 
gdzie młodzież i opiekunowie z zagranicy mieli 
możliwość naocznego doświadczenia historii 
XX wieku. Ponadto zwiedzaliśmy nasz piękny 
Cieszyn oraz Chlebową Chatę w Górkach, a 
także bawiliśmy się na kuligu w Wiśle. Niestety, 
nie udało nam się już dotrzeć do galerii pana 
Klimowskiego w Łączce. W czasie całego ty- 
godnia odbyło się wiele zajęć związanych z 
tematem projektu, tj. ceramiczne oraz plasty- 
czne - prowadzone przez p. D. Galusik, na 

których wykonywaliśmy symbole narodowe w 
glinie oraz w formie nadruków na koszulkach. 
Na zajęciach teatralnych prowadzonych przez p. 
J. Zahradnik określaliśmy stereotypy naszych 
narodów, przedstawialiśmy naszych narodo- 
wych bohaterów oraz uczyliśmy się wypowiedzi 

bez użycia słów. Pan T. Kraszewski przygoto- 
wał występ chóru szkolnego oraz przeprowadził 
swoisty eksperyment, ucząc naszych gości śpie-
wania piosenki „Panie Janie”  PO POLSKU!!! 
Na spotkaniu z władzami Dębowca oraz rodzi- 
cami odbył się pokaz tańców narodowych, na 
którym wystąpiła przygotowa- na przez p. A. 
Szczygła para taneczna - Edyta Ciosk i Tomasz 
Bijok, a także niezastąpiona grupa taneczna 
„Dębowiec”, prowadzona przez p. J. Czendlik. 
Grupa ta umiejętnie zaprosiła gości do wykona- 
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nia tańców regionalnych. Na zakończenie wizy- 
ty zostaliśmy ugoszczeni iście po staropolsku 
przez państwa Krzywoń-Majewskich pieczo- 
nym baranem.

Najważniejszym jednak aspektem takich 
spotkań jest więź, która rodzi się między mło-
dymi uczestnikami projektu. Nowe przyjaźnie, 
kontakty, doświadczenia, możliwość komunika- 
cji w języku obcym, poznanie innych kultur to 
tylko kilka najistotniejszych korzyści, z których 
mogli skorzystać uczniowie Gimnazjum.

Podsumowując spotkanie, należałoby za- 
cząć od podziękowań dla wszystkich, którzy w 
jakichkolwiek sposób przyczynili się do organi- 
zacji wizyty w Dębowcu. Dziękuję serdecznie 

Dyrekcji Gimnazjum, nauczycielom, pracowni- 
kom szkoły, uczniom i ich rodzicom. Szcze- 
gólne podziękowania dla państwa: Wala, Krzy- 
woń-Majewskich, Hałgas, Stolpa, Michalskich, 
Sikorów, Gilowskich, Szendzielarz za zakwate- 
rowanie gości.

W imieniu koordynatorów z Wielkiej Bryta- 
nii, Szwecji i Turcji przekazuję podziękowania 
za wspaniałą gościnność, cudowne polskie je- 
dzenie, przepiękną zimę (która zaskoczyła nie 
tylko ich!), wspaniałą młodzież, interesujące za- 
jęcia oraz ciekawe wycieczki.
Do zobaczenia we wrześniu w Szwecji!

Joanna Maciałowicz
Koordynator projektu

PODZIĘKOWANIA
Składam serdeczne podziękowania Rodzicom, którzy zaangażowali się w pracę w ramach projektu 
Comenius - wymiany międzynarodowej, a w szczególności tym, którzy przyjmowali w swoich 
domach gości z zagranicy, Państwu:

Halinie i Krzysztofowi Gilowskim
Janinie i Kazimierzowi Hałgasom

Marii i Michałowi Krzywoń-Majewskim
Jolancie i Witoldowi Michalskim

Klaudii i Dariuszowi Sikorom
Łucji i Olgierdowi Stolpom

Barbarze i Jerzemu Szendzielarzom
Krystynie i Mirosławowi Walom.

Pragnę również gorąco podziękować pani Joannie Maciałowicz, która przygotowała Projekt 
Comenius, zorganizowała wizytę gości, koordynowała ich pobyt w naszej szkole i poza nią podczas 
różnych wycieczek i wyjazdów wzbogacających o nowe doświadczenia naszych uczniów i gości. 
Dziękuję także innym nauczycielom, uczniom i pracownikom, którzy pracowali w ramach projektu 
Comenius.

Felicja Dudzińska

Siatkarki w półfinale województwa !!!
Gimnazjalistki z Dębowca w składzie: Barbara Sikora, 
Justyna Neniczka, Barbara Siekierka, Sylwia Górniok, 
Katarzyna Siekierka, Maria Moskwik oraz Aneta Lebio- 
da w dniu 26.03.09 zapewniły sobie awans do półfinału 
województwa siatkówki dziewcząt szkół gimnazjalnych. 
Droga do awansu była długa i ciężka. Po wygranych 
rozgrywkach grupowych w Dębowcu, dziewczyny roze- 
grały turniej powiatowy w Ustroniu (25.02.09) pewnie 
pokonując Gimnazjum Nr 4 ze Skoczowa 2:0 oraz 
Gimnazjum Nr 2 z Ustronia 2:1. Następnie w czwartek 
26 marca rozegrały mecz rejonowy z Gimnazjum z Woli 

koło Pszczyny, wygrywając 2:1.Wszystkim zawodniczkom życzymy powodzenia oraz 
dalszych sukcesów sportowych.

mgr A. Spaczek-Krzywoń
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Przygotowanie do egzaminacyjnych zmagań
Jak co roku w naszym gimnazjum odbył się 
próbny egzamin gimnazjalny w klasie trzeciej i 
badanie osiągnięć uczniów na półmetku w kla- 
sie drugiej. W klasie trzeciej najwyższe wyniki 
(na 50 punktów możliwych do zdobycia) uzys- 
kali:
‣ część humanistyczna:

Estera Wala - 43 p.
Paweł Krzywoń-Majewski - 42 p.
‣ część matematyczno - przyrodnicza:

Estera Wala - 42 p.
Tomasz Bijok - 41 p.

Justyna Gajdzica - 41 p.
Jan Korhel - 41 p.
Paweł Krzywoń-Majewski - 41 p.
Agnieszka Wigłasz - 41 p.
‣ język angielski:

Nina Hławiczka - 47 p.
Paweł Krzywoń-Majewski - 47 p.
Katarzyna Dziadek - 46 p.
Estera Wala - 45 p.
Agnieszka Wigłasz - 45 p.
Wociech Studnik - 44 p.
Tomasz Bijok - 43 p.

Pisząc olimpiadę
Uczestniczenie w pisaniu olimpiad wymaga od ucznia 

niesamowitego poświęcenia czasu i sił, rezygnacji z wielu 
innych rzeczy, ogromnej wytrwałości, ale przede 
wszystkim długiej i czasem uciążliwej nauki. W 
czasie przygotowania się do kolejnych etapów 
książek stale przybywa i bardzo łatwo jest się 
w tym wszystkim pogubić. Jednak ma to swój 
cel, który mobilizuje i zachęca do poświęcenia. 
Niesamowiete jest uczucie, gdy otrzyma się 
telefon z wiadomością o przejściu do następne-
go etapu. Często się nawet o tym nie marzy! 
Czuje się wtedy niepojęty napływ radości, satysfakcji, jak i 
zdumienia.

Niektórzy uczniowie uważają, że branie udziału w czymś 
takim jest zarezerwowane tylko i wyłącznie dla bardzo mą-
drych. Jest to prawdą, że wtedy jest łatwiej, ale nie znaczy to, 
że nie posiadając ogromnej wiedzy nie jesteśmy w stanie 
zajść daleko. Wręcz przeciwnie, pisanie olimpiad jest bardzo 
rozwijające - uczy korzystać z podręczników, które są często 
odkładane na bok albo pomaga odkrywać wiele nowych i cie- 
kawych rzeczy, o których na co dzień nie mamy pojęcia. Daje 
również pewność podczas uczestniczenia w innych konkur- 
sach.

Chcę zachęcić wszystkich uczniów do brania udziału w 
olimiadach, ponieważ nie trzeba zostać laureatem, żeby 
osiągnąć sukces, wystarczy spróbować i zrobić tyle, na ile 
jest się w stanie, a to już będzie wielkim triumfem.

Estera Wala

Estera Wala - finalistka Konkursów Przedmiotowych z 
Geografii (2009) i dwukrotnie z Języka Angielskiego (2008 i 
2009), przygotowana przez mgr F. Dudzińską i mgr J. 
Maciałowicz. Dzięki tym sukcesom Estera otrzymuje 
dodatkowe punkty w czasie rekrutacji do szkoły ponadgimna- 
zjalnej.

Perełka matematyczna
Uczennica klasy 

pierwszej, Diana Si- 
kora, zajęła IV miej- 
sce w województwie 
śląskim, a 46 w kraju w XV 
edycji Ogólnopolskiego Konkursu 
Matematycznego „Alfik”. W sty- 
czniu brała udział w IV Matema- 
tycznych Mistrzostwach Polski 
Dzieci i Młodzieży Kwadratura 
Koła, gdzie zajęła 13 miejsce ex 
aequo w kraju, w swojej kategorii 
wiekowej.

Uczennica reprezentowała 
Gimnazjum w Dębowcu również 
w V Powiatowym Drużynowym 
Konkursie Matematycznym o Pu- 
char Dyrektora II LO im. M. 
Kopernika w Cieszynie, gdzie za- 
jęła VI miejsce ex aequo w kla- 
syfikacji indywidualnej. Kolejnym 
sukcesem matematycznym jest 
zakwalifikowanie się do trzeciego 
etapu XVII edycji Międzynaro-
dowego Konkursu Matematycz- 
nego „Pikomat”. Uczennica jest 
prowadzona z matematyki przez 
Panią mgr Joannę Hrapkowicz. 
Serdecznie gratulujemy wyników i 
życzymy dalszych sukcesów w 
potyczkach matematycznych.
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Artur Kaleta - 43 p.
Krystian Stolpa - 43 p.
Piotr Klimosz - 42 p.
Aneta Pykacz - 40 p.
Paweł Wantulok - 40 p.
Dorota Wawrzyczek - 40 p.

Najwyższy wynik łączny 130 p. (na 150 pun- 
któw możliwych do zdobycia) uzyskała Estera 
Wala.
W drugiej klasie najwyższe wyniki uzyskali (na 
40 możliwych punktów do zdobycia):
‣ część humanistyczna:

Joanna Gocman - 32 p.

Beata Jarczyk - 32 p.
Anna Kuś - 32 p.
‣ część matematyczno przyrodnicza:

Justyna Michalska - 33 p.
Beata Jarczyk - 32 p.
Kamil Machej - 32 p.
Tomasz Zagóra - 32 p.
Dawid Brachaczek - 31 p.
Najwyższy łączny wynik 64 p. (na 80 możli-
wych do zdobycia) uzyskała Beata Jarczyk.

Aleksandra Wigłasz

Stypendia naukowe
Po zakończeniu pierwszego półrocza dyrektor Gimnazjum w Dębowcu - Felicja Dudzińska przy- 
znała stypendia za wyniki w nauce następującym uczniom:

Monice Biegun
Tomaszowi Bijokowi

Edycie Ciosk
Beacie Jarczyk

Pawłowi Krzywoniowi-Majewskiemu
Aleksandrze Kuś

Annie Kuś

Karolinie Rzepieli
Dianie Sikorze
Joannie Skibie
Esterze Wali

Agnieszce Wigłasz
Tomaszowi Zagórze

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM 
W DĘBOWCU NA ROK SZKOLNY 2009/2010

1. Do klasy pierwszej przyjmuje się uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły i w miarę wol- 
nych miejsc uczniów spoza obwodu.

2. Uczniowie przyjmowani są do klasy pierwszej gimnazjum na podstawie pisemnego wniosku 
złożonego w terminie od 4 maja do 10 czerwca 2009 r.

3. Druki wniosków przyjęcia uczniów do szkoły można odebrać w sekretariacie gimnazjum lub 
w sekretariatach szkół podstawowych na terenie gminy.

4. Uczniowie składają dokumeny:
a) oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
b) oryginał zaświadczenia o wynikach sprawdzianu
w sekretariacie gimnazjum do 22 czerwca 2009 r.

5. Gimnazjum ogłasza listę uczniów przyjętych do klasy pierwszej 26 czerwca 2009 r.
6. W przypadku, kiedy liczba kandydatów spoza obwodu szkolnego przekracza liczbę wolnych 

miejsc w gimnazjum, podstawowym kryterium decydującym o przyjęciu są oceny wykazane 
na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz wyniki zewnętrznego sprawdzianu prze- 
prowadzonegow klasie VI.
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