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Dzień 1: O godzinie 9:30 wyjechaliśmy 
z Dębowca choć pogoda była już typo-
wo angielska. Nasza grupa składała się 
z dziesięciu uczniów, w tym: Paulina 
Szendzielarz, Alicja Gorońska, Kata-
rzyna Siewko, Szymon Bochenek, Olaf 
Warzecha, Magdalena Gilowska, Be-
ata Jarczyk, Justyna Michalska, Marta 
Lapczyk, Szymon Szendzielarz. Koor-
dynatorem naszego projektu jest pani 
mgr Joanna Maciałowicz. Po odprawie 
o godzinie 13:55 wylecieliśmy z lotniska 
w Pyrzowicach. Na lotnisko Stansted 
przybyliśmy około godziny 15 czasu 
angielskiego. Na miejscu czekał na nas 
kierowca busu szkolne-
go. Po godzinnej jeździe 
wszyscy zostali zakwate-
rowani w domach.
Dzień 2: O godzinie 8:45 
rozpoczęły się lekcje i 
spotkanie organizacyjne 
w bibliotece. Poznawali-
śmy się nawzajem opowia-
dając o swoich zaintere-
sowaniach i wymieniając 
się informacjami dotyczącymi 
krajów partnerskich. Kolejnym 
punktem planu dnia drugiego 
była wycieczka do schronów 
Chislehurst Caves używanych 
w czasie drugiej wojny świato-
wej, które były równocześnie 
jaskiniami. Największą atrak-
cją tego dnia jednak okazały 
się wieczorne popisy grup w 
Folk Clubie. Każde z państw 
prezentowało własną muzykę 
i taniec regionalny. Nasza gru-
pa zaśpiewała dwa utwory: „Hej, bystra 
woda” oraz „Hej, Sokoły” wsparte „tań-
cem” jak i prezentacją stroju śląskiego. 
Polacy okazali się najbardziej aktywną 
grupą wokalną i taneczną, przyłączając 
się do występów innych państw.
Dzień 3: Czwartek upłynął na zwie-
dzaniu szkoły. Byliśmy oprowadzani 
po klasach i uczestniczyliśmy w różne-
go rodzaju zajęciach, mieliśmy okazję 
uświadomić sobie jak wielkie są różnice 
w naszych programach nauczania oraz 
sposobach przyswajania wiedzy. Naj-
więcej czasu spędziliśmy w sali muzycz-
nej, która zadziwiła nas bogactwem wy-

posażenia, jak i na lekcjach wychowania 
fizycznego, które obejmowały taniec i 
różnorodne gry zespołowe. Po południu 
udaliśmy się do tzw. Down House, czyli 
miejsca, gdzie przez wiele lat mieszkał 
i pracował naukowiec, Charles Darwin, 
który zasłynął z teorii ewolucji.
Dzień 4: Najważniejszym wydarzeniem 
dnia czwartego było spotkanie pod-
sumowujące całą pracę wykonaną w 
ramach programu Socrates Comenius. 
Nasza grupa przybliżyła wszystkim 
zg rom ad zony m 
najsławniejszych 
Polaków w żarto-

bliwy sposób, ku naszemu 
zaskoczeniu, większość z 
nich nie była znana. Przed-
stawiliśmy także krótka 
prezentację o katastrofie 

pod Smoleńskiem, która zakończyliśmy 
patriotycznym akcentem, śpiewając 
„Piechotę”. Wielu ludzi wyraziło gratu-
lowało nam występu, co było wspaniałą 
nagrodą za trud długich przygotowań.
Dzień 5: Cały weekend przeznaczony 
był na zwiedzanie Londynu, sobotnimi 
atrakcjami były: widok budynków Par-
lamentu, prawdopodobnie najsłynniej-
szy zegar świata: Big Ben, Picadilly Cir-
cus, China Town, Buckhingham Palace i 
efektowna zmiana warty, Leicester Squ-
are, Trafalgar Square, Kensington Mu-
seum (gdzie obejrzeliśmy działy: dino-
zaury, nauka, ciało, transport), National 

Gallery, gdzie mieliśmy okazję zobaczyć 
słynne obrazy najwybitniejszych mala-
rzy takich jak Van Gogh, Picasso a na 
koniec dnia przechadzka po Coven Gar-
den.
Dzień 6: Niedzielny poranek rozpo-
czął się od zwiedzania obserwatorium 
w Greenwich, oczywiście nie mogliśmy 
sobie odmówić zrobienia pamiątkowego 
zdjęcia stojąc na dwóch półkulach. W 
kierunku kolejnej atrakcji udaliśmy się 
statkiem. Godzinny rejs po Tamizie do-
starczył nam niezapomnianych wrażeń 
w postaci widoków najsłynniejszych 
londyńskich obiektów takich jak Tower 
Bridge i Tower of London. Na drugim 
brzegu czekała już na nas kolejna atrak-
cja, którą było kino 4D i krótkometra-
żowy film o London Eye na którym po 
niedługim czasie się znaleźliśmy. ten 
dzień, choć spokojniejszy, był dla nas 
najbardziej interesujący z całego poby-
tu na wyspach.
Dzień 7: W poniedziałek odbyło się 
uroczyste spotkanie z burmistrzem 

okręgu Bromley, na którym pozna-
liśmy codzienne życie i obowiązki 
człowieka dbającego o dobro i za-
dowolenie ogółu. Kolejnym punk-
tem był Rochester Castle, najlepiej 
zachowanych ruin zamku średnio-
wiecznego, do którego dotarliśmy 
w godzinach popołudniowych, tuż 
obok znajdowała się katedra, której 

n i e omieszkaliśmy odwiedzić.
Dzień 8: Przedostatni dzień naszego po-
bytu spędziliśmy na spotkaniu w szko-
le, zwiedzaniu Eltham Palace, w którym 
swego czasu mieszkał Henryk VIII wraz 
z rodziną. Wieczorem wszyscy grali-
śmy w kręgle, co dostarczyło nam wielu 
emocji i pozytywnych wrażeń. Wtedy to 
cała grupa Socrates Comenius widziała 
się po raz ostatni.
Dzień 9: Podzieleni na dwie grupy do-
jechaliśmy na lotnisko, z którego sa-
molot do Polski zabrał nas o godzinie 
16:15 czasu miejscowego. Wspominaniu 
wspólnie spędzonych, radosnych chwil 
nie było końca, jednak wszyscy zgodnie 
przyznali że: „wszędzie dobrze, ale w 
domu najlepiej”.

Beata Jarczyk, Magdalena Gilowska

POBYT W ANGLII 4.05 – 12.05.2010
SOCRATES COMENIUS - ANGLIA, TURCJA, SZWECJA, POLSKA
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WYCIECZKA KLAS I 
DO ZAKOPANEGO
W dniach 17 i 18 maja my, 
pierwszoklasiści wyjechaliśmy 
na integracyjną wycieczkę do 
Zakopanego i chociaż pogoda 
niezbyt nam sprzyjała, było 
wesoło. Nad wszystkim czuwali 
nasi wychowawcy: pani Barbara 
Szczypka, pani Agnieszka 
Spaczek – Krzywoń i pan Marcin 
Słama oraz pedagog szkolny, 
pani Jadwiga Feber,
Z Dębowca wyjechaliśmy 
autobusem wczesnym rankiem, 
a na miejsce szczęśliwie dotarliśmy przed południem. Do 
dziś wspominamy szokujące widoki zalanych domów, które 
mijaliśmy po drodze. Z powodu opadów deszczu na skocznię 
Wielka Krokiew mogliśmy spoglądać tylko zza szyb autokaru. 
W planie był również wyjazd na Gubałówkę, lecz góra była 
zasypana śniegiem, tak więc okazało się to niemożliwe. 
Następnie przeszliśmy do Sanktuarium Maryjnego, którego 

historię powstania w piękny sposób opowiedział nam 
przewodnik tatrzański. Byliśmy również w Dolinie za Bramką. 
Później przejechaliśmy autokarem na zabytkowy cmentarz 
na Pęksowym Brzyzku. Zajrzeliśmy również do małego 
kościółka znajdującego się przy tym cmentarzu, który jak się 
dowiedzieliśmy, był pierwszym kościołem w Zakopanem. Po 
męczącym dniu udaliśmy się na nocleg. Oczywiście nie obyło 
się bez nocnej warty nauczycieli. Po śniadaniu wybraliśmy się 
na Krupówki, gdzie zwiedzaliśmy Muzeum Tatrzańskie. Było 

zimno i mokro. Około 
południa wyruszyliśmy 
w drogę powrotną do 
Dębowca, a na miejscu 
byliśmy po godzinie 
szesnastej.
Słaba pogoda nie 
przeszkodziła nam w 
dobrej zabawie i choć nie 
zwiedziliśmy wszystkiego, 
co mieliśmy zobaczyć, 

sporo dowiedzieliśmy się o 
Podalu.

Paulina Szendzielarz

WYCIECZKA KLAS III DO WARSZAWY
Myślę, że wszyscy 
uczestnicy wycieczki 
do stolicy naszego 
kraju, która odbyła 
się 17, 18 i 19 maja są 
bardzo zadowoleni z 
wyjazdu. Pod opieką 
pani dyrektor (Felicji 
Dudzińskiej) oraz 
naszych wychowawców 
(Wioletty Kominek, 
Jolanty Musiolik oraz Krystyny Penkały) 
zobaczyliśmy wiele historycznych, 
ciekawych a także istotnych miejsc, które 
odegrały ważną rolę w historii państwa 
polskiego. I chociaż dla niektórych mogły 
być męczące wędrówki po Starym Mieście, 
to uważam, że warto było się wysilić, 

by zobaczyć Sejm i Senat RP, wiele zabytkowych kościołów, 
pomników znanych osobistości czy cmentarz na Powązkach. 

Mogliśmy też poszerzyć 
naszą wiedzę z historii 
II wojny światowej 
przez wizytę w muzeum 
Wojska Polskiego. I 
choć dwa pierwsze 
dni były pochmurne i 
deszczowe, to w dzień 
wyjazdu Warszawa 
pożegnała nas pięknym 

słońcem. Wracając 
obserwowaliśmy skutki ostatnich obfitych 
opadów deszczu – zalane pola, domy, drogi, 
parkingi. Mimo to atmosfera była wesoła i 
wszyscy dobrze się bawili.

Beata Jarczyk

SZKOLNE WYCIECZKI

SOCRATES COMENIUS - PODSUMOWANIE
Wyjazd do Londynu był już ostatnim w ramach dwuletniego projektu „Budowanie mostów wielokulturowej Europy”. Przez 
dwa lata udało nam się zrealizować wszystkie ustalone założenia i zadania. Projekt pozwolił uczniom Gimnazjum w Dębow-
cu na poznanie świata poza granicami gminy, zwiedzenie egzotycznej Turcji, tradycyjnej Szwecji oraz nowoczesnej Anglii. 
Gościliśmy państwa partnerskie w naszej urokliwej miejscowości, starając się pokazać walory naszej ziemi z jak najlepszej 
strony. Wiele się nauczyliśmy o różnych kulturach, zwłaszcza historii, geografii, tańcu i muzyce. Poznaliśmy kuchnie narodo-
we, stroje ludowe, najciekawsze miejsca i zabytki danego kraju, ćwiczyliśmy znajomość języka obcego oraz poznaliśmy wielu 
ciekawych ludzi, z którymi przyszło nam prze te dwa lata pracować.
Najważniejszym jednak wydaje się być fakt, że doceniliśmy samych siebie, nasze umiejętności, cechy narodowe tj. gościnność, 
patriotyzm, poczucie humoru, otwartość. Jako koordynator miałam zaszczyt i przyjemność pracować ze świetnymi młodymi 
ludźmi, którzy mam nadzieję pomogą mi zrealizować projekt do końca. Ich kreatywność i zaangażowanie przyniosła niesa-
mowite efekty, z których jeszcze długo będziemy dumni. Dla nich zapewne największą nagrodą była możliwość wyjazdu dla 
mnie satysfakcja z ich pracy i radość, że nadal wielu gimnazjalistów wyraża chęć współpracy w ramach projektów między-
narodowych. Jeszcze wiele pracy przed nami, ale chciałabym serdecznie już teraz podziękować wszystkim osobom, które w 
jakikolwiek sposób przyczyniły się do realizacji projektu.

Joanna Maciałowicz
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Dyrektor Felicja Dudzińska przyjmuje gratulacje

Diana Sikora obiera statuetkę

Diana Sikora – na 
„Śniadaniu Mistrzów” pod 
hasłem „Mam marzenie...”

Wojewoda Śląski Zygmunt Łakaszczyk, 
wicewojewoda Adam Matusiewicz i Stanisław 
Faber, Śląski Kurator Oświaty, w dniu 25 maja 2010 
r. przyjmowali uczniów gimnazjum województwa 
śląskiego – laureatów co najmniej dwóch konkursów 
przedmiotowych na „Śniadaniu Mistrzów”, które 
odbyło się w Westybulu i Sali Marmurowej Śląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Wśród zaproszonych była uczennica klasy II b 
naszego gimnazjum Diana Sikora wraz z dyrektorem 
Felicją Dudzińską, jedyna z powiatu cieszyńskiego.

Diana Sikora 
w ciągu jednego roku szkolnego 2009/2010 została 
laureatką dwóch Konkursów Przedmiotowych z 
Geografii (pod kierunkiem Felicji Dudzińskiej) 
i z Języka Angielskiego (pod kierunkiem Joanny 
Maciałowicz).

Spotkanie było formą podziękowania i docenienia 
wysiłku włożonego w przygotowanie do konkursów. 
„Spotykamy się z najlepszymi wśród najlepszych, z 
tymi, którzy swą wiedzą, umiejętnościami i talentem 
promują nasze województwo”, mówił Wojewoda 
Zygmunt Łukaszczyk.

Podczas uroczystości laureaci otrzymali 
pamiątkowe statuetki Lux ex Silesia – „Światło ze Śląska” 
i dyplomy, a dyrektorzy podziękowania za osiągnięcia 
ich uczniów. Spotkanie uświetnił występ flecistek, a w 
trakcie „Śniadania Mistrzów” odbywały się rozmowy na 
temat planów na przyszłość młodych ludzi „Mam marzenie...”. Marzeniem Diany Sikory jest zostać lekarzem – neurologiem. 
Spotkanie zakończyło się zwiedzaniem gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Felicja Dudzińska

PODZIĘKOWANIA
Dyrektor Gimnazjum dziękuje Rodzicom i Uczniom za pomoc w zorganizowaniu i 
przygotowaniu półmetku Rodzinnego Rajdu Rowerowego z Chybia
Dyrektor Gimnazjum i Rada Rodziców dziekują panu Janowi Szewczykowi za przekazanie 
daru na rzecz szkoły

Zespół redakcyjny: mgr Krystyna Penkała, mgr Felicja Dudzińska, mgr Joanna Maciałowicz, 
mgr Marcin Słama, Magdalena Gilowska (3C), Beata Jarczyk (3C), Paulina Szendzielarz (1C)
Przygotowanie do druku: mgr Barbara Szczypka
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SZKOLNE ZAWODY W PIŁKCE NOŻNEJ
W dniu 07.05.2010 r. na sali gimnastycznej w Dębowcu 

odbyły się zawody piłki nożnej halowej o mistrzostwo 
gimnazjum. W rozgrywkach wzięło udział 8 zespołów, które 
zostały podzielone na dwie grupy. Rywalizacja toczyła się 
systemem „każdy z każdym”, a zespoły zajmujące 2 pierwsze 
miejsca w grupie przechodziły do półfinału.

Ostateczne wyniki przedstawiają się następująco:
Daniel Trombik1. 
Damian Paszek
Mateusz Pindel
Adam Grzybek
Nikodem Sikora2. 
Przemysław Wróbel
Michał Kubicius
Piotr Boboń
Kamil Machej3. 
Marek Sadowski
Adrian Knobloch
Damian Porębski

Wszystkie zespoły, które 
zajęły miejsca na podium 
otrzymały medale.

Turniej zorganizowali i 
przeprowadzili nauczyciele 
wychowania fizycznego Gimnazjum w Dębowcu

Marcin Słama

DZIEŃ OTWARTY 
Samorząd Uczniowski z paniami Joanną Maciałowicz i Barbarą Szczypka 28 maja po raz pierwszy w hi-
storii gimnazjum przeprowadzili dnia uczniów klas szóstych gminy Dębowiec „Dzień Otwarty”. Gościli-
śmy szkoły podstawowe z Dębowca, Simoradza, Iskrzyczyna, Ogrodzonej oraz kilkoro uczniów z Krasnej. 
Rozpoczęliśmy od prezentacji szkoły w tym sali informatycznej, sali gimnastycznej, biblioteki, stołówki, 
poszczególnych klas lekcyjnych, przybliżając pokrótce budynek szkoły. Następnie zaprosiliśmy gości do 
prezentacji multimedialnej przy- bliżając w niej nauczycieli gimnazjum, Samorząd Uczniowski, wo-
lontariat, program Socrates Comenius, chór, spartakiadę szkolną, najciekawsze wyda-

rzenia szkolne, akademie, wycieczki  oraz wydarzenia sportowe. 
Pokaz został ubogacony występem klasy 3c z cyklu „Mamy Ta-
lent” oraz piosenką chóru pod przewodnictwem pana Tadeusza 
Kraszewskiego. Na zakończenia szóstoklasiści otrzymali słodki 
upominek od sklepiku uczniowskiego. Mamy nadzieję, że prze-
konaliśmy wielu gości dnia otwartego do kontynuowania nauki 
w naszym Gimnazjum.

CZEKAMY NA WAS OD WRZEŚNIA!
Opiekun samorządu
Joanna Maciałowicz


