
WYNIKI EGZAMINU W GIMNAZJUM W DĘBOWCU
Po raz pierwszy w tym roku szkolnym egzamin gimnazjalny składał się z trzech części: humanistycznej, matema- 
tyczno-przyrodniczej i z zakresu języka obcego nowożytnego. Z każdej z nich do zdobycia było 50 punktów. Po- 
niższa tabela i diagramy przedstawiają średnie ilości punktów uzyskanych przez uczniów Gimnazjum w Dębowcu 
na tle kraju, województwa śląskiego i powiatu cieszyńskiego.
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Na 97 zdających w części humanistycznej 19 uczniów (20%) uzyskało 40 lub więcej punktów, w części matema- 
tyczno-przyrodniczej 17 uczniów (18%) a z języka angielskiego 33 uczniów (34%). Najwyższą ilość uzyskali:

Część humanistyczna Część matematyczno - przyrodnicza Język angielski

1
Paweł Krzywoń - Majewski 47 1 Mateusz Czyż 49 1 Estera Wala 50
Estera Wala 47

2
Justyna Gajdzica 46

2
Adam Łośko 49

2
Beata Berglowiec 46 Paweł Krzywoń - Majewski 46 Wojciech Studnik 49
Aleksandra Kuś 46 Agnieszka Wigłasz 46 Agnieszka Wigłasz 49

3 Adam Łośko 44
3

Andrzej Olejarz 45
3

Paweł Krzywoń - Majewski 48
Paweł Wantulok 45 Kinga Lanc 48

mgr Wiesława Trzcińska

Coś się kończy, a coś zaczyna. Tak zawsze było, jest i będzie. Nasza edukacja w Gimnazjum w Dębowcu 
właśnie dobiega końca. Z jednej strony jesteśmy szczęśliwi, bo czekają nas upragnione i zasłużone po ciężkiej 
pracy wakacje. Nowa szkoła, wyzwania, koledzy ciekawią nas i zachęcają do ciągłego podążania naprzód. Jednak z 
drugiej strony świadomość opuszczenia gimnazjum i przyjaciół, z którymi bardzo związaliśmy się przez trzy lata 
jest przygnębiająca. Każdy pójdzie w swoją stronę i nigdy już nie będzie tak jak teraz. Chociaż zdarzały się trudne 
sytuacje, w naszej pamięci zostaną tylko dobre wspomnienia. Mamy nadzieję, że inni też będą nas ciepło wspomi- 
nać i puszczą w niepamięć to, co było złe. Jednak teraz wróćmy do naszych początków.

Kiedy pierwszego września 2006 roku przekraczaliśmy po raz pierwszy mury gimnazjum drzemał w nas nie- 
pokój przed nowym etapem naszego życia. Nowi nauczyciele, przedmioty, znajomi, to wszystko sprawiało, że czu- 
liśmy się niepewnie. Nieraz zadawaliśmy sobie pytania: czy sobie poradzę? Co będzie dalej? Czy zostanę za- 
akceptowany/na przez kolegów? Jacy będą nauczyciele? W krótkim czasie okazało się, że nasze obawy były bez- 
podstawne, a w szkole panuje bardzo miła atmosfera. Perspektywa egzaminu gimnazjalnego wydawała się wtedy 
tak odległa, że kiedy nauczyciele ciągle powtarzali: „uczcie się tego, bo może być na egzaminie”  wzruszaliśmy tyl- 
ko ramionami, myśląc „kiedy to będzie?”. Czas okazał się nieubłagalny i nim się obejrzeliśmy siedzieliśmy na sali 
z czarnym długopisem w ręce, czekając ze strachem na rozdanie testów. Jednak nim to się wydarzyło nasze przy- 
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GIMNAZJALNIK

Ale to już było, znikło gdzieś za nami.
Choć w papierach lat przybyło to naprawdę 

Wciąż jesteśmy tacy sami”

KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT DĘBOWIEC

część humanistyczna 31,67 31,98 32,87 33,04

część matematyczno-
przyrodnicza 26,03 25,84 27,15 27,71

język angielski 30,63 31,06 31,88 33,21

„Ale to już było i nie wróci więcej.
I choć tyle się zdarzyło to do przodu 

Wciąż wyrywa głupie serce.



jaźnie coraz bardziej się zacieśniały, a my z radością, codziennie się spotykaliśmy na szkolnym korytarzu. Na 
szczęście okazało się, że szkoła to nie tylko sama nauka, ale również dyskoteki, spartakiady, wycieczki, podczas 
których niejeden raz daliśmy porządnie w kość naszym KOCHANYM nauczycielom. Z pozoru długie, żmudne i w 
nieskończoność ciągnące się miesiące nauki nagle uświadomiły nam, że lada dzień będziemy bawić się na pół-
metku! Jednak nawet w najskrytszych myślach nikt nie przypuszczał, że pani dyrektor również będzie szaleć z 
chłopakami na parkiecie podczas części artystycznej. Choć po zabawie wszystkich bolały nogi, to nikt nie żałował 
spędzonych wspólnie chwil. Potem dni tak szybko mijały, że nagle staliśmy się najstarszą klasą w szkole. My i 
trzecia klasa??!! To nie może być! Wtedy dopiero zdaliśmy sobie sprawę, że egzamin tuż tuż i trzeba wziąć się do 
nauki (w końcu lepiej późno niż wcale). Nauczyciele nas nie oszczędzali, chcąc jak najlepiej przygotować do testu, 
a ich przewodnie hasło nagle nabrało znaczenia. Staraliśmy się o jak najlepsze stopnie, aby dostać się do wymarzo- 
nych szkół. Kiedy odetchnęliśmy z ulgą, bo egzamin mieliśmy już za sobą, łudziliśmy się, że nauczyciele dadzą 
nam wreszcie spokój. Nauczyciele znaleźli dla nas nową motywację „uczcie się, bo to może być na... maturze”. Te- 
raz jednak nie nauka nam w głowie, a nadchodzący komers, na który czekamy z wielką niecierpliwością!

Z perspektywy czasu widzimy, że kiedy nauczyciele zachęcali nas do nauki mieli całkowitą rację. Dlatego dzię-
kujemy w imieniu wszystkich uczniów klas trzecich, za trud i wytrwałość włożoną w naszą edukację. Należy rów- 
nież wspomnieć o innych pracownikach szkoły, którzy zapewnili nam komfortowe warunki do nauki. Nigdy nie za- 
pomnimy o chwilach spędzonych w szkole. Mamy również nadzieję, że na długo pozostaniemy w Waszej pamięci.

Aleksandra Kuś i Agata Hałgas, klasa 3 A

KLASA 2 C
Pierwszy numerek ma Adamik 
Sylwia,
to nasza klasowa Otylia.
Tuż za nią podąża Dawid 
Brachaczek,
co lekcje rozbija w drobny maczek.
Kolejna na liście jest Ola Brzezina,
co zawsze dobrą zabawę zaczyna.
Nie zapominajcie o Dominiku Burawie i 
Damianie Melniku,
z nimi nauczyciele kłopotów mają bez 
liku.
Piąty numer to Michał Chrapek,
co nosi za duży rozmiar klapek.
Wiola Dąbek i Marcin Dobner razem się 
trzymają,
a kumple "miszczami" ich nazywają.
Beata Jarczyk i Magda Gilowska to duet 
zgrany, dowcipny, miły i kochany.
Górniok Sebastian lubi Patryka Stańka- 
"koalę",
lecz na muzyce śpiewa niedbale.
Jest w naszej klasie fajne trio -
z Angeliką Szczepańską, Asią Kliś i 
Gabrysią Kurus zawsze jest miło.

Rodzeństwo Kłodów to łobuzy,
"Bracia ksero" zawsze gubią swoje 
bluzy.
Kurcjus Kamil - spec od nagłośnienia,
do szkoły tak jak my wszyscy chodzi 
od niechcenia.
Justyna Michalska - nasz loczek 
blond,
naukę olewa i rzuca w kąt.

Damian Porębski i Polaczek Dawid w 
pierwszych ławkach siedzą,
ale mimo to z lekcji nic nie wiedzą.
Dagmara Porębska - mały wynalazca -
hamburgerów w puszce dostawca.
Kamil Sadowski - cichy, nieśmiały,
ale kujon z niego niemały.
Suchanek Karolina wiecznie zamyślona,
czasem strasznie zakręcona.
Agata Szczypka ma obgryzione pazury,
co nie wróży dobrze dla jej skóry.
Wychowawczyni nasza ściągać nie daje,
a nam się serce kraje.
Kartki przekreślone to już norma,
taka jest naszej nauki forma.
Ale na koniec przyznajcie sami,
że 2c trzeba nazwać debeściakami.

Praca zbiorowa

Wycieczka do Chorzowa
W dniu 8 kwietnia klasy 1a i 1b pojechały na wycieczkę do Chorzowa i Gliwic. Celem 
wyjazdu było zwiedzenie Planetarium i gliwickiej Palmiarni oraz integracja klas 
pierwszych. O 7:45 spod szkoły zabrał nas autokar wycieczkowy. Najpierw dotarliśmy 
do Chorzowa, gdzie pod kopułą planetarium obserwowaliśmy zmiany na niebie w cią-
gu dnia i roku. Zobaczyliśmy również gwiazdozbiory na biegunie i równiku. Później 
wysłuchaliśmy ciekawego wykładu o trzęsieniach ziemi i ruchach tektonicznych, a także o próbach z bronią jądro-
wą. Oglądaliśmy również sejsmografy i wykresy trzęsień ziemi. Pod koniec szukaliśmy plam na Słońcu w obser- 
watorium astronomicznym. Z planetarium udaliśmy się do Gliwic, gdzie zwiedziliśmy cztery pawilony miejskiej 
palmiarni. Szczególnie spodobały się nam bananowce i olbrzymie palmy liczące sobie ponad 150 lat, obejrzeliśmy 
także pawilon sukulentów z ogromnymi kaktusami. W drodze powrotnej nie mogło zabraknąć wywalczonej przez 
nas wizyty w raju dla naszych pustych żołądków, czyli w przydrożnej restauracji McDonald’s. Do Dębowca po- 
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Sylwia Adamik, Dawid 
Brachaczek, Ola Brzezina, 
Dominik Burawa, Michał 
Chrapek, Wiola Dąbek, Marcin 
Dobner, Magda Gilowska, 
Sebastian Górniok, Beata 
Jarczyk, Asia Kliś, Łukasz Kłoda, 
Robert Kłoda, Kamil Kurcjus, 
Gabrysia Kurus, Damian Melnik, 
Justyna Michalska, Dawid 
Polaczek, Dagmara Porębska, 
Damian Porębski, Kamil 
Sadowski, Patryk Staniek, 
Karolina Suchanek, Angelika 
Szczepańska, Agata Szczypka
Wychowczyni - mgr Wioletta 
Kominek



wróciliśmy bogatsi w nowe wiadomości i doświadczenia. Wycieczka wszystkim bardzo się podobała i na długo za- 
padnie w naszą pamięć jako jedno z ciekawszych wydarzeń mijającego roku szkolnego.

Diana Sikora, kl. 1b
29 kwietnia oraz 13 maja w wycieczce naukowej do planetarium i palmiarni uczestniczyły również klasy 1c, 2a, 2b i 2c.

Sukcesy matematyczne
Uczennica klasy pierwszej - Diana Sikora uzyskała 

bardzo dobry wynik w Ogólnopolskim Konkursie Mate- 
matycznym „Mat 2009”  i otrzymała nagrodę książkową. 
W województwie uczennica zajęła 2 miejsce, a w kraju - 
37.

24 uczniów Gimnazjum w Dębowcu przystąpiło do 
Ogólnopolskiej Olimpiady z Matematyki „Olimpus”. 
Diana Sikora zajęła 5. miejsce w kraju i uzyskała Dy- 
plom Laureata oraz nagrodę książkową.
Do Międzynarodowego Konkursu Matematycznego 
„Kangur 2009”  w tym roku szkolnym przystąpiło 38 
uczniów naszego gimnazjum. Wyróżnienie uzyskały 
uczennice klasy pierwszej - Diana Sikora oraz Kamila 
Szczepańska. Uczennice były prowadzone przez panią 
mgr Joannę Hrapkowicz. Gratulujemy wyników i życzy-
my dalszych sukcesów w konkursach matematycznych.

mgr Joanna Hrapkowicz

"Z uśmiechem i humorem promuj zdrowe i 
bezpieczne życie"

W dniu 26.05.2009 r. uczniowie Gimnazjum w Dębow-
cu: Beata Jarczyk IIC, Ewelina Gill i Katarzyna Siewko 
IA, Natalia Ryczek IB oraz Izabela Chrapek IIA uczest- 
niczyły w zorganizowanych przez Starostwo Powiatowe 
w Cieszynie konkursach na "Logo promujące zdrowie" 
oraz na scenkę rodzajową pt. "Z uśmiechem i humorem 
promuj zdrowe i bezpieczne życie". W kategorii logo, 
przygotowanego pod opieką pani mgr Doroty Galusik, 
uczennica Beata Jarczyk z klasy IIC otrzymała wyróż-
nienie. Gratulujemy! Uczennice Gimnazjum zaprezento- 
wały się na scenie Domu Narodowego ze scenką pt. 
"Przygody Andzi Gimnazjalistki".
Życzymy im powodzenia!

mgr Jadwiga Feber

SZANUJ SIEBIE I INNYCH
"Trzeba tak żyć, żeby mieć szacunek dla samego siebie" - Maksim Gorki

Każdy z nas powinien pamiętać, że słowa ranią bardziej, niż czyny, bo zapadają głęboko do serca. Wypowiadamy 
je w złości lub w roztargnieniu, bez zastanawiania, czy sprawią komuś przykrość. A Ty czy zastanowiłeś się dzisiaj, 
czy okazujesz szacunek ludziom, komu go okazujesz i w jaki sposób? Pomyśl, czy sprawiłeś komuś przykrość 
swoim słowem, czy zachowaniem? Może nadszedł czas, aby to naprawić - dobrym słowem, uśmiechem lub po 
prostu słowem przepraszam. Na co czekasz? Nie zwlekaj! Sztuką jest przyznać się do błędu, przez to doskonalisz 
siebie i dajesz dobry przykład innym ludziom, żyjącym wokół ciebie. Bycie dobrym człowiekiem wymaga na co 
dzień pracy nad sobą. Jeśli szanujesz innych, to inni też ciebie szanują. Pamiętaj, pracę nad sobą rozpocznij od roz- 
wijania szacunku do siebie. W jaki sposób to zrobić? Uwierz w siebie, że jesteś wartościową osobą, w której tkwi 
maleńkie ziarenko dobra, które tylko przy twojej pomocy może wzrosnąć. Szanujesz innych kiedy:
‣ mówisz na co dzień Dzień Dobry, Do widzenia, Proszę, Przepraszam,
‣ zwracasz się życzliwie do swoich rodziców, dziadków, rodzeństwa, nauczycieli, kolegów i koleżanek oraz spo- 

tykanych przez ciebie ludzi,
‣ ustępujesz miejsca w autobusie lub w innych miejscach starszej osobie,
‣ dostrzegasz wokół siebie drugiego człowieka, 
‣ pomagasz, gdy ktoś tego potrzebuje itd.                                                                                          mgr Jadwiga Feber

Reforma oświaty w 2009 roku – reforma programowa w Gimnazjum w Dębowcu
Nowa podstawa programowa wprowadzona jest od roku szkolnego 2009/2010 nie tylko w klasach pierwszych 

szkół podstawowych, ale również w klasach pierwszych gimnazjum. Celem reformy jest realizacja hasła „szkoła 
przyjaźnie wymagająca”, czyli „dająca wszystkim uczniom równe szanse dostępu do edukacji, zapewniająca 
uczniom poczucie bezpieczeństwa i sprzyjająca rozwojowi ich indywidualnych zainteresowań, a także dokładnie 
formująca wymagania, których spełnienie przyniesie satysfakcjonujące efekty kształcenia”. Założenia reformy pro- 
gramowej to obniżenie wieku szkolnego do 6 roku życia, łagodne przejście od edukacji przedszkolnej do nauczania 
początkowego, podniesienie jakości kształcenia, złączenie programowe gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalnej, 
prowadzące do bardziej racjonalnego 6-letniego cyklu nauki.

Kształcenie ogólne w gimnazjum i liceum, a nawet w szkole podstawowej tworzy programowo spójność, które- 
go celem jest unikanie dwukrotnej, pośpiesznej realizacji tych samych treści programowych. Dotychczas szkoła 
dwukrotnie usiłowała zrealizować pełny cykl kształcenia ogólnego: po raz pierwszy w gimnazjum i po raz drugi w 
szkole ponadgimnazjalnej. Nowa podstawa programowa zakłada opieranie się w liceum na tym, co uczeń  przyswo- 
ił w gimnazjum, a w gimnazjum co uczeń przyswoił w szkole podstawowej. Poszczególne działy i główne treści z 
podstawowych dziedzin edukacyjnych zostały podzielone pomiędzy gimnazjum i szkołą ponadgimnazjalną. Gim- 
nazjum ma stać się dobrym fundamentem dobrej edukacji przedmiotowej oraz miejscem, w którym uczeń odkryje i 
rozbudzi swoje zainteresowania, wybierze drogę dalszej edukacji, toteż od 1 września 2009 r. uczniów klasy pier- 
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wszych gimnazjum czekają istotne zmiany. Najważniejsze z nich zostały zapisane w rozporządzeniach MEN w 
sprawie podstawy programowej i ramowych planów nauczania.

W gimnazjum obowiązującymi zajęciami edukacyjnymi będą: język polski, dwa języki obce nowożytnie, muzy- 
ka, plastyka, zajęcia artystyczne (do wyboru), historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, fizy- 
ka, matematyka, informatyka, zajęcia techniczne do wyboru, wychowanie fizyczne, (w tym połowa zajęć prowa- 
dzona w grupach fakultatywnych), edukacja dla bezpieczeństwa, zajęcia z wychowawcą. Ponadto uczniowie mogą 
uczęszczać na religię (2 h tygodniowo) oraz zajęcia z wychowania do życia w rodzinie (14 h rocznie). Uczniowie, 
którzy nie będą korzystać z lekcji religii, mogą uczęszczać na zajęcia z etyki. Poza wymienionymi zajęciami prze- 
widuje się 3 godziny do dyspozycji dyrektora (poprzednio było 6), z czego 1,5 h dyrektor powinien przeznaczyć na 
prowadzenie zajęć z wychowania do życia w rodzinie. Rodzice będą mieli prawo zrezygnować z tych zajęć. Pozo- 
stałe 1,5 h można wykorzystać na różnego rodzaju zajęcia zwiększające szanse edukacyjne (poprzednio 6 h dyrek- 
tor przeznaczał na zajęcia obowiązkowe z matematyki, fizyki, chemii, geografii, biologii, informatyki).

Uległ zmianie ramowy plan nauczania, który dotychczas określał tygodniową liczbę godzin na realizację każde-
go przedmiotu (np. j.polski 14 h, a matematyka 12 h) w ciągu trzyletniej nauki gimnazjum. Obecnie ramowe plany 
określają minimalną liczbę godzin przeznaczonych na realizację każdego przedmiotu w całym cyklu kształcenia. 
Uczeń  gimnazjum podczas swojej trzyletniej nauki powinien mieć zorganizowane przynajmniej: j. polski-450 h, 
dwa języki obce-450 h, muzyka-30 h, plastyka-30 h, historia-190 h, wiedza o społeczeństwie-65 h, geografia-130 h, 
biologia-130 h, chemia-130 h, fizyka-130 h, matematyka-385 h, informatyka-65 h, wychowanie fizyczne-385 h, 
edukacja dla bezpieczeństwa-30 h, zajęcia artystyczne-60 h, zajęcia techniczne-60 h, zajęcia z wychowawcą-95 h. 
Uczniom zwiększyła się liczba godzin zajęć tygodniowych z 31 do 33. Dyrektor szkoły odpowiada za to, aby łącz-
na liczba godzin z poszczególnych przedmiotów rzeczywiście w ciągu trzech lat zajęć była zrealizowana.

Na lekcjach języków obcych obowiązuje podział na grupy w zależności od stopnia zaawansowania znajomości 
języka. W związku z tym głównym kryterium przy podziale klasy pierwszej na oddziały będzie znajomość języka 
angielskiego. Drugim językiem wybranym przez rodziców i uczniów będzie język niemiecki.
Uczniowie rozpoczynający naukę w gimnazjum 1 września 2009 r. objęci są reformą programową i corocznie będą 
uczyć się z nowych podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego przez MEN i zgodnych z nową podstawą 
programową. Poniżej znajduje się zestaw podręczników do klasy pierwszej gimnazjum.

Przedmiot Autor Tytuł Wydawnictwo

Język polski
Jolanta Malczewska, Joanna Olech, Lucyna 

Adrabińska-Pacuła

"Po polsku. Literatura, język, komunikacja". 
Podręcznik do języka polskiego dla 

gimnazjum kl. I
PWN

Język angielski Joanna Spencer-Kępczyńska, Tony Garside
Connections 1 + ćwiczenia, Connections 2 + 
ćwiczenia (zależy od grupy zaawansowania 

znajomości języka)

Oxford 
University Press

Język niemiecki podręcznik zostanie wybrany do 1 września 2009 r.

Muzyka
Maria Przychodzińska, Barbara Smoleńska-

Zielińska Bliżej muzyki WSiP

Historia Lech Trzcionkowski, Leszek Wojciechowski
Historia Starożytność, Średniowiecze, 

Podręcznik dla gimnazjum klasa I PWN

Geografia Roman Malarz Puls Ziemi Nowa Era
Biologia Małgorzata Jefimow, Marian Sęktas Puls życia 1 Nowa Era

Chemia Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin
Chemia nowej ery. Podręcznik dla 

gimnazjum cz.1 Nowa Era

Fizyka
Barbara Saganowska, Maria Rozenbajgier, 

Ryszard Rozenbajgier, Danuta Szot-Gawlik, 
Małgorzata Godlewska

Świat fizyki. Podręcznik dla uczniów 
gimnazjum. Część 1 Zamkor

Matematyka
Praca zbiorowa pod redakcją Małgorzaty 

Dobrowolskiej

Matematyka z plusem. Matematyka 1. 
Podręcznik dla gimnazjum-nowa wersja 

(wydanie 2009)

Gdańskie 
Wydawnictwo 

Oświatowe
Religia 
ewangelicka

Elżbieta Byrtek, Dariusz Dawid, Adrian 
Korczago, Joanna Sikora, Piotr Wowry

Życie i wiara. Podręcznik do nauczania 
kościelnego religii ewangelickiej Augustana

Religia 
katolicka Grażyna Chrobak W moim Kościele

"Jedność" 
Kielce

mgr Felicja Dudzińska
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