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Dzień 14 października br był dniem szczegól-
nym, zarówno ze względu na warunki atmos-
feryczne (zaskoczyły nas 
opady śniegu), jak i z powo-
du Święta Edukacji Narodo-
wej, które wiązało się bezpo-
średnio z 10-leciem naszego 
gimnazjum.
Uroczystą akademię rozpo-
częła debiutująca przewod-
nicząca Samorządu 
Uczniowskiego w roku szkolnym 2009/2010, 
Agata Szczypka. Następnie głos zabrali: pani 
dyrektor Felicja Dudzińska oraz nasi wspaniali 
goście, którzy zgodzili się uświetnić tę uroczys-
tość swoją obecnością: obecny oraz były wójt 
Gminy Dębowiec - Tomasz Branny i Adam 
Brudny, skarbnik Gminy - Iwona Krywulko - 
Grad oraz przewodniczący Rady Gminy - Zbig-
niew Chwastek i jego zastępca - Marian Matej-
czuk, jak również dyrektor GZOSiP - Remigiusz 
Jankowski. Delegaturę Kuratorium Oświaty w 
Bielsku - Białej reprezentowała pani wizytator - 
Bożena Szypuła. Obecni byli księża: Marian 
Kubecki i Adam Podżorski. Wgronie naszych 

znamienitych gości znaleźli się również: wielo-
letni dyrektor Szkoły Podstawowej w Dębowcu -  

Rudolf Mizia, były dyrektor Szkoły 
Podstawowej - Jerzy Szendzielarz, 
pierwszy dyrektor Gimnazjum w 
Dębowcu - Stanisław Kubicius, który 
przedstawił dzieje szkolnictwa na 
terenie Gminy Dębowiec, dyrek-
torzy szkół i przedszkoli z Gminy 

Dębowiec, przewodnicząca Rady 
Rodziców - Maria Legierska oraz jej 
poprzednicy: Renata Michnik i 
Czesław Broda, grono pedagogiczne, 
przybyli rodzice, absolwenci szkoły i 
ci, których nie mogło zabraknąć, a 

mianowicie młodzież gimnazjalna. Kolejnym 
punktem uroczystości był program artystyczny 
przygotowany przez uczniów i nauczycieli 
mających na celu wyrażenie w sposób humo-
rystyczny swej wdzięczności za trud włożony w 
pracę na rzecz całej społeczności uczniowskiej. 
Elementem kończącym to spotkanie było przed-
stawienie prezentacji multimedialnej przygoto-
wanej przez panie: Barbarę Szczypkę i Joannę 
Maciałowicz, która opowiadała w telegraficznym 
skrócie historię naszej szkoły i jej dotychczasowe 
osiągnięcia.
Akademię tę zaliczam do jednej z najbardziej 
udanych uroczystości szkolnych, która jest 
równocześnie najlepszym przykładem harmo-

nijnej współpracy ucznia i 
nauczyciela. Każdy z nas 
włożył mnóstwo serca i pracy 
w ten projekt, dlatego jego 
realizacja ogromnie cieszy. 
Oby kolejne rocznice były 
tak samo wspaniałe i radosne.

Beata Jarczyk

ZŁOTA  KSIĘGA  ABSOLWENTÓW
ESTERA WALA

Urodzona 29 kwietnia 1993 roku w Cieszynie, córka Katarzyny i Mirosława, zamieszkała w Skoczowie, gdzie ukończyła z 
wyróżnieniem szkołę podstawową.
W latach 2006-2009 była uczennicą Gimnazjum w Dębowcu. Odznaczała się wysoką kulturą osobistą, sumiennym wykony-
waniem obowiązków ucznia, zaangażowaniem we wszelkie działania szkolne, w tym pozalekcyjne. Osiągała bardzo dobre i celu-
jące wyniki w nauce, otrzymując świadectwa z wyróżnieniem.
Uczestniczyła w konkursach przedmiotowych. W roku 2008 została finalistką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z 
Języka Angielskiego, a w roku 2009 również finalistką z Geografii  i  Języka Angielskiego. W roku 2009 zajęła 2 miejsce w Powia-
towym Konkursie Języka Angielskiego „English is Cool”, w roku 2008 zdobyła wyróżnienie za piękna wymowę w Konkursie Eng-
lish Jokes oraz w roku 2007 dobry wynik w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego „FOX”. Osiągała także bardzo dobre 
wyniki  w sporcie tj. 2 miejsce drużynowo w Mistrzostwach Powiatu  Cieszyńskiego Szkół Gimnazjalnych w dwuboju  nowo-

czesnym dziewcząt w roku szkolnym 2007/2008.
Z egzaminu gimnazjalnego uzyskała najwyższy wynik łączny 141 pkt. oraz bardzo wysoką średnią 5,5 i wzorowe zachowanie.
Z wielkim zaangażowaniem brała udział w projekcie Sokrates Comenius, przyczyniając się do rozwinięcia międzynarodowej współpracy naszego gim-
nazjum.
Swoje uzdolnienia zamierza rozwijać, kontynuując naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. A. Osuchowskiego w Cieszynie w klasie o  profilu 
językowym z rozszerzoną geografią.

PAWEŁ KRZYWOŃ - MAJEWSKI
Urodzony 30 stycznia 1993 roku w Cieszynie, syn Marii i Michała zamieszkały w Dębowcu, gdzie uczęszczał do szkoły podsta-
wowej, którą kończył z wyróżnieniem.
W latach 2006-2009 był  uczniem Gimnazjum w Dębowcu. Odznaczał się wysoką kulturą osobistą. Osiągał  bardzo dobre i  celu-
jące wyniki w nauce, otrzymując świadectwa z wyróżnieniem. W klasie 3 uzyskał najwyższą średnią ocen w szkole, 5,53.
Brał udział w wielu konkursach przedmiotowych. W latach 2006/2007 i 2007/2008 otrzymał wynik dobry w Ogólnopolskim 
Konkursie Języka Angielskiego „FOX”, a w roku szkolnym 2008/2009 uzyskał  wynik bardzo dobry w tym konkursie. Był  fina-
listą 2 Powiatowego Konkursu Informatycznego „Internet-Algorytmy-Multimedia”.
Wykazywał ponadprzeciętne zainteresowania różnymi  dziedzinami nauki. Swoje uzdolnienia będzie rozwijał, kontynuując naukę 
w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Cieszynie w klasie o profilu humanistycznym.

SOCRATES COMENIUS - POBYT  W  SZWECJI
Dzień 1
18.09.2009r. o godz. 16:30 wszyscy członkowie 
programu Socrates Comenius wraz z rodzinami 
zebrali się na przystanku w Dębowcu czekając na 
busa. O godz. 17:00 wyjechaliśmy. Do Katowic - 
Pyrzowic dojechaliśmy o 18:30.Następnie 
udaliśmy się do stanowiska odpraw, po czym 
przeszedłszy przez stanowisko ochrony udaliśmy 
się do samolotu. Lot trwał około 1:05 godziny. Po 
jakże ekscytującej przygodzie dotarliśmy do 

Malme o godz 20:50.Czekał tam na nas już bus, 
który po 3 godzinach jazdy dotarł do Gothe-
borga. Stamtąd odebrały nas rodziny, u których 
mieliśmy mieszkać.
Dzień 2
W niedziele 20.09.2009r. cała grupa Comeniusa 
spotkała się rano w centrum miasta i udała się w 
rejs promem, zwiedzając port i miasto. W 
drodze na obiad w Mc Donald’s obejrzeliśmy 
pomnik Posejdona. Kolejną atrakcją był 

największy park rozrywki w Skandynawii - Lise-
berg, w którym spędziliśmy resztę dnia. 
Najbardziej przypadł nam do gustu rollercoaster. 
Myślę, że ten wspaniały dzień oraz wspomnienia 
z niego będą zawsze bliskie naszej pamięci.
Dzień 3
W poniedziałek popłynęliśmy statkiem na jedną 
z wielu wysp Szwecji. Tam mieliśmy czas na za-
poznanie się ze sobą. Tam po raz pierwszy reali-
zowaliśmy część projektu. Po zjedzeniu lunchu 
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udaliśmy się na plażę, aby poszukiwać mate-
riałów na prace artystyczne wykonywane następ-
nego dnia. Wśród naszych skarbów można było 
znaleźć między innymi nieżywe kraby, różno-
rodne muszelki, kamyczki oraz nadmorskie 
rośliny i kwiatki. Na wyspie tej życie toczy się 
normalnie. Tamtejsza plaża to głównie tylko 
skały i drzewa. Na widnokręgu widać wiele 
mniejszych i większych wysp.
Dzień 4
Wtorek to dzień gotowania w 
którym reprezentacje poszczegól-
nych krajów przygotowują po-
trawy narodowe, w kuchni która 
znajdowała się w szkole i przez 
cały dzień była do naszej dyspo-
zycji. Podczas gdy część polskiej 
ekipy majstrowała w pracowni 
nad dziełem z rzeczy znalezionych na plaży, 
druga część gotowała już w kuchni. Potem 
nastąpiła zmiana, bowiem nikt z nas nie mógł 
wymigać się od gotowania. Polska ekipa przygo-
towała rosół z makaronem, niestety chińskim ale 
i tak wszystkim smakowało, kotlet z kurczaka z 
surówką z marchewki i jabłka oraz mizerię. Mo-
gliśmy pochwalić się także ciastem jabłkowo-
orzechowym upieczonym przez Dianę Sikorę. 
Smakowanie potraw różnych krajów było roz-
koszą dla naszych podniebień. Wszyscy byliśmy 
zgodni co do tego, że najlepsza była kuchnia 
turecka. Dostaliśmy nawet kilka przepisów.
Dzień 5
W środę zwiedzaliśmy fabrykę Volvo. 
Oglądaliśmy sale produkcyjne, w których pra-
cowało wiele robotów oraz 3 tysiące ludzi z 
czego 30% stanowiły kobiety. Mieliśmy szansę 
zobaczyć jak powstaje samochód od pierwszej 
śrubki, do czasu aż stanowi wspaniały okaz o 
którym każdy z nas marzy. Po wyjściu z fabryki 
Volvo czekało na nas centrum recyklingu. 

Główną atrakcją były gry oraz łamigłówki doty-
czące między innymi środowiska, oglądaliśmy też 
przedmioty utworzone ze zużytych materiałów. 
Dzień 6
W czwartek pracowaliśmy w grupach wielonaro-
dowych. Przygotowywaliśmy projekt na temat 
tego w jakiej Europie chcemy żyć w przyszłości. 
Po południu wybraliśmy się na wycieczkę do 

Universeum. Po kolei 
oglądaliśmy najciekawsze 
rodzaje przyrody z całego świata 
- lodowce, lasy deszczowe, różne 
węże oraz inne płazy i gady. 
Najciekawszym i najlepszym 
momentem tej wizyty było 
oglądanie akwariów oraz różno-
rodnych zwierząt znajdujących 
się w nich - rekiny, rybki, me-

duzy, koniki wodne a także kolorowe rafy kora-
lowe. Po zwiedzaniu oceanarium mieliśmy czas 
na różne rozrywki - symulacje gier, miejsca do 
robienia wielu doświadczeń fizycznych i bio-
logicznych, sklepy z pamiątkami.
Dzień 7
Piątek - ostatni dzień naszego 
niezapomnianego pobytu w 
Szwecji. Do południa zakończy-
liśmy prace rozpoczęte w 
szkole, odbyły się wielonaro-
dowe pokazy taneczne, tea-
tralne, muzyczne i artystyczne. 
Ostatnie, pożegnalne popołud-
nie spędziliśmy w lesie, grając w 
Freesbie. Była to ciekawa gra, 
jednakże męcząca, zwłaszcza wtedy kiedy nie 
mogliśmy odnaleźć drogi do następnego kosza 
lub kiedy dysk zaginął gdzieś w zaroślach. Kiedy 
gra dobiegła końca i wyłoniliśmy zwycięzców, 
udaliśmy się na ognisko w lesie oraz jedliśmy hot 
dogi z grilla. Polska grupa zaśpiewała kilka pio-

senek, nasi koledzy z innych krajów nie byli tak 
odważni. Jako że najmłodszy ‘’uczestnik’’ pro-
jektu - syn jednej z koordynatorek szwedzkich 
obchodził swoje urodziny, odśpiewaliśmy mu 
‘’Sto lat’’ w czterech językach.
Dzień 8
Sobota była dniem wolnym. Połowę dnia 
mieliśmy spędzić wraz z rodzinami, u których 
mieszkaliśmy. Większość z nas jednak pakowała 
walizki w smutku, że to już koniec i za kilka 
godzin opuścimy Szwecję. Bardzo trudno było 
opuszczać domy oraz żegnać się z domowni-
kami, wiedząc że już nigdy się tu nie wróci i że 
pozostaną tylko wspomnienia i fotografie. O 
godzinie 15:00 mieliśmy zbiórkę na stacji kole-
jowej. Wraz z angielską grupą spotkaliśmy się 
tam, ponieważ oni opuszczali Szwecję w tym 
samym czasie co my. Kiedy już trzeba było 
wsiąść do pociągu, polało się kilka łez. O godzi-
nie 15:30 odjechaliśmy pociągiem do Malme. 
Tam czekała na nas niemiła niespodzianka po-
nieważ autobus, który miał nas zawieść na lot-
nisko, miał pół godzinne spóźnienie. Wszystko 
jednak przebiegło pomyślnie i na lotnisko 

zdążyliśmy na czas. Godzina 21:30 
- opuszczamy Szwecję.
Co zapamiętamy z tego wyjazdu? 
Na pewno ludzi o niesamowitym 
poczuciu humoru - Hazel Robin-
son. Nigdy nie zapomnimy o 
przeżyciach związanych z wy-
jazdem oraz o tym, że domy 
naszych kolegów ze Szwecji były 
przez tydzień naszymi domami.

Grupa polska: mgr Joanna Maciałowicz, Estera 
Wala, Justyna Michalska, Magdalena Gilowska, 
Beata Jarczyk, Diana Sikora, Olaf Warzecha, 
Szymon Szendzielarz.

Magdalena Gilowska

NAJLEPSI UCZNIOWIE -  2008/2009 STYPENDIUM DYREKTORA
W roku szkolnym 2008/2009 uchwałą Rady Pedagogicznej zostały 
przyznane stypendia Dyrektora Gimnazjum w Dębowcu dla uczniów 
uzyskujących najwyższe średnie ocen:

Rada Rodziców Gimnazjum w Dębowcu w roku szkolnym 
2009/2010

przewodnicząca – Mariola Legierska
zastępca przewodniczącego – Zdenka Golec

skarbnik – Krystyna Czerniak
sekretarz – Dorota Sadowska

Członkowie rady:
Barbara Chrapek, Jadwiga Olejarz, Anna Klimowska, Marzena

Staniek, Agnieszka Siewko, Katarzyna Gorońska
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Lp. Imię i nazwisko Średnia ocen rocznych
1 Paweł Krzywoń-Majewski 5,53
2 Estera Wala 5,50
3 Tomasz Bijok 5,47

4

Edyta Ciosk
Agata Hałgas
Artur Kaleta
Aleksandra Kuś
Anna Kuś
Beata Jarczyk

5,33

5 Diana Sikora 5,31
6 Justyna Gajdzica

Agnieszka Wigłasz 5,27
7 Monika Biegun 5,20
8 Piotr Boruta 5,17
9 Joanna Skiba 5,15
10 Kamila Szczepańska 5,08
11 Karolina Rzepiela 5,08
12 Katarzyna Dziadek 5,07
13 Barbara Sikora 

Zenobia Żyła 5,00

14
Anna Musiolik 
Seweryn Obracaj 
Agata Szczypka

4,93

15 Jolanta Cupek 4,92
16 Paweł Wantulok 4,87
17 Szymon Bochenek 

Kamila Gawlas 4,85

18

Jakub Borkowski 
Sylwia Holisz
Adam Łośko
Aleksandra Kukucz
Marzena Byrtek
Tomasz Zagóra

4,80

19 Magdalena Kuś 4,77

za I okres za II okres
Paweł Krzywoń-Majewski – III C

Monika Biegun – III A
Tomasz Bijok – III A
Edyta Ciosk – III A

Aleksandra Kuś – III A
Estera Wala – III A

Agnieszka Wigłasz – III A
Anna Kuś – II B

Beata Jarczyk – II C
Joanna Skiba – I B

Karolina Rzepiela – I B
Diana Sikora – I B

Tomasz Zagóra – II B

Anna Kuś – II B
Beata Jarczyk – II C
Diana Sikora – I B
Piotr Boruta – I C
Joanna Skiba – I B

Kamila Szczepańska – I C
Karolina Rzepiela – I B

Zespół redakcyjny: mgr A. Wigłasz, mgr K. Penkała, B. Jarczyk, M. Gilowska
Przygotowanie do druku: mgr B. Szczypka


