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Beata Jarczyk
Urodzona 20 listopada 

1994 roku w Cieszynie, córka 
Janiny i Jana, zamieszkała w 
Dębowcu, gdzie ukończyła 
z wyróżnieniem szkołę 
podstawową. 

W latach 2007-2010 
była uczennicą Gimnazjum 
w Dębowcu. Odznaczała się 
wysoką kulturą osobistą, 
sumiennym wykonywaniem 
obowiązków ucznia. 
Osiągała bardzo dobre i celujące wyniki w nauce, 
otrzymując świadectwa z wyróżnieniem. 

Uczestniczyła w konkursach przedmiotowych. 
W roku 2009/2010 została laureatką Wojewódzkiego 
Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego, 
uzyskując zwolnienie z części humanistycznej egzaminu 
gimnazjalnego. Uzyskała najwyższy łączny wynik z 
egzaminu gimnazjalnego. Została nagrodzona złotym 
piórem za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem i 
wysoką średnią ocen 5,53.

Swoje uzdolnienia zamierza rozwijać, 
kontynuując naukę w I Liceum Ogólnokształcącym 
im. A. Osuchowskiego w Cieszynie w klasie o profilu  
społecznym.

ZŁOTA KSIĘGA ABSOLWENTÓW
Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 22 czerwca 2010 r. Beata Jarczyk oraz Anna Kuś zostały wpisane do 

„Złotej Księgi Absolwentów”

GIMNAZJALNIK

Anna Kuś
Urodzona 6 marca 1994 

roku w Cieszynie, córka Ireny 
i Zdzisława, zamieszkała 
w Iskrzyczynie, gdzie 
ukończyła z wyróżnieniem 
szkołę podstawową. 

W latach 2007-2010 
była uczennicą Gimnazjum 
w Dębowcu. Odznaczała się 
wysoką kulturą osobistą, 
skromnością, ambicją i 
pracowitością. Wykazywała 

szczególne zainteresowania w zakresie historii i 
geografii. Osiągała bardzo dobre i celujące wyniki w 
nauce. Brała udział w konkursach przedmiotowych. 
W 2009 roku została laureatką Międzynarodowego 
Ekumenicznego Konkursu Wiedzy Biblijnej „JONASZ””, 
zaś w 2010 roku uzyskała tytuł finalistki Wojewódzkiego 
Konkursu Przedmiotowego z Historii i Geografii.

Na egzaminie gimnazjalnym uzyskała wynik 
łączny 128 pkt. – drugi w szkole. Gimnazjum ukończyła 
z wyróżnieniem, uzyskując bardzo wysoką średnią - 
5,40 i wzorowe zachowanie.

Dalszą naukę będzie kontynuowała w I Liceum 
Ogólnokształcącym im. A. Osuchowskiego w Cieszynie 
w klasie o profilu społecznym.

RADA RODZICÓW
15 września 2010 r. odbyły się wybory do Rady Rodziców. W skład prezydium weszli:

przewodniczący – Dariusz Sławiński
zastępca przewodniczącego – Mariola Legierska

skarbnik – Renata Nowak
sekretarz – Dorota Sadowska

Gimnazjum w Dębowcu składa podziękowanie ustępującej Radzie za efektywną współpracę, a nowo 
wybranym członkom rady sukcesów w działaniu na rzecz społeczności szkolnej.

Zespół redakcyjny: mgr Aleksandra Wigłasz, mgr Joanna Maciałowicz, mgr Wioletta Kominek, mgr Jolanta 
Musiolik, Kamila Szczepańska (3c), 3C, Jola Cupek, Karolina Rzepiela (3b)
Przygotowanie do druku: mgr Barbara Szczypka
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ZAKOPANE - III A i III B
W dniach 7-9 czerwca 2010 

roku obecne klasy 3a i 3b udały 
się na wycieczkę do Zakopanego. 
Początkowo planowany był wyjazd 
do Sandomierza i Kazimierza Dolne-
go. Niestety, warunki pogodowe, a 
w szczególności majowa powódź, 
spowodowały zmianę miejsca 
wycieczki. Mimo to wspaniale ba-
wiliśmy się pod opieką naszych 
wychowawców: pani Joanny Maciało-
wicz, pani Barbary Szczypki oraz 
pana Mariusza Zawady.

Wszystko zaczęło się w ponie-
działek. Z samego rana wyruszyliśmy 
z Dębowca. Już w autobusie panowała 
znakomita atmosfera. Po dotarciu do 
celu poznaliśmy naszego przewod-
nika - pana Jurka, który towarzyszył 
nam przez kolejne trzy dni w 
poznawaniu piękna Zakopanego. 
Około południa wyjechaliśmy 
kolejką na Gubałówkę. Do dziś 
każdy z nas wspomina zapierające 
dech w piersiach widoki ze szczytu 
góry. Następnie spragnieni wrażeń 
udaliśmy się do parku linowego. Przy 
pokonywaniu przeszkód towarzyszyła 
nam pani Maciałowicz. Na koniec 
zza szyb autokaru mieliśmy okazję 
zobaczyć Wielką Krokiew. Niestety, z 
powodu remontu drogi nie mogliśmy 
z bliska zobaczyć skoczni. Wszyscy 
podekscytowani udaliśmy się na 
pierwszy nocleg. Wieczorem w 
ośrodku odbyła się dyskoteka dla 

uczestników naszej wycieczki. Po 
krótkiej nocy czekał nas kolejny 
dzień pełen wrażeń. Wcześnie rano 
wyruszyliśmy na pieszą wędrówkę 

do Doliny Kościeliskiej. Przeszliśmy 
łącznie 20 km. Mimo że trasa była 
forsowna, nie odczuwaliśmy zmę-
czenia, bo mogliśmy podziwiać 
piękne widoki. W czasie wędrówki 
zwiedziliśmy Jaskinię Mroźną, w 
której temperatura wynosiła minus 
3 stopnie, zobaczyliśmy Smreczyński  
Staw i dotarliśmy do schroniska 
Ornak. Wieczorem zmęczeni 
wróciliśmy do ośrodka, gdzie dzień 
zakończyliśmy grillem. Każdy bawił 
się wspaniale. Niestety, nadszedł 
już ostatni dzień naszej przygody w 
Zakopanem. Po pysznym śniadaniu 
wyruszyliśmy na Krupówki w celu 
zakupienia pamiątek. Nas-tępnie 
w muzeum obejrzeliśmy wy-
stawę dzieł znakomitego artysty- 
Władysława Hasiora. Wzbudziła 
ona w nas mieszane uczucia, jednak 
w większości pozytywne. Byliśmy 
zdumieni, że z przedmiotów życia 
codziennego można stworzyć 
prawdziwą sztukę. Po południu 
udaliśmy się na basen i do kręgielni. 
Oczywiście, w drodze powrotnej 
nie mogło zabraknąć postoju w 
McDonaldzie. Wszyscy pełni wrażeń 
i zachwyceni pięknem Podhala 
wróciliśmy do swoich domów.

Myślę, że ta wycieczka na długo 
pozostanie w pamięci wszystkich 
uczestników. Z pewnością każdy z nas 
kiedyś znów powróci do Zakopanego, 
a tymczasem z niecierpliwością 
oczekujemy kolejnej wycieczki.

RÓWNICA - III C
Dnia 26 maja 2010 roku byliśmy na wycieczce 

klasowej na Równicy, w parku linowym. Nasza grupa 
liczyła 20 uczestników i trzech opiekunów. Byli nimi: 
nasza wychowawczyni mgr Joanna Hrapkowicz, pani 
ucząca religii ewangelickiej mgr Marzena Krehut oraz 
mąż naszej wychowawczyni.

O godzinie 7.50 w dzień wyjazdu spotkaliśmy 
się na dworcu kolejowym w Skoczowie. Następnie 
pojechaliśmy pociągiem do Ustronia, skąd czerwonym 
szlakiem ruszyliśmy na Równicę. Po przybyciu na miejsce 
zostaliśmy zapoznani z instruktorami, którzy przygotowali 
dla nas zajęcia integracyjne. Podzielili nas oni na dwie 
dziesięcioosobowe grupy. Naszymi zadaniami było m.in. 
przedostanie się przez „rzekę”, „pajęczą sieć”. Była też 
trasa wyznaczona przez linę zaczepiona wokół pni drzew, 
którą mieliśmy przejść grupami, mając opaski na oczach 
oraz skok zaufania, który miał na celu sprawdzenie, czy 

sobie ufamy. Po skończeniu tychże zajęć udaliśmy się do 
parku linowego, gdzie odbyliśmy krótkie szkolenie, jak 
obsługiwać sprzęt, by uniknąć niepotrzebnych kłopotów. 
Potem rozpoczęła się nasza przygoda w powietrzu. Każdy 
z nas miał okazję pokazać, jak sobie radzi z przeszkodami 
na wysokości oraz czy umie wykorzystać wiedzę zdobytą 
podczas szkolenia. Po przejściu trasy zebraliśmy się w 
grupę, podziękowaliśmy za poświęcony czas i ruszyliśmy 
w drogę powrotną z Równicy do Ustronia Centrum, skąd 
autobusem i samochodami wróciliśmy do domów ok. 
godziny 21.00. Tak zakończyła się nasza przygoda.

Moim zdaniem wycieczka była udana i każdy wrócił 
do domu zadowolony. Był to dobry czas, aby popracować 
w zespole, a także zintegrować się i nabrać do siebie 
zaufania. To była nasza najlepsza wycieczka klasowa i 
myślę, że będzie takich więcej.

Kamila Szczepańska III c

SZKOLNE WYCIECZKI
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SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2010/2011
PRZEWODNICZĄCA

Paulina Szendzielarz 2c
ZASTĘPCA

Katarzyna Siewko 3a
SKARBNICY

Kamil Duda 3b
Kamil Jarco 3a
Jakub Drózd 3a
KRONIKA SU

Gabriela Legierska 3b
Natalia Ryczek 3b

SEKCJA ORGANIZACYJNA
Joanna Machej 3c
Anna Olejarz 3c

Michalina Pałka 3c
Sandra Legierska 3c

Kamil Duda 3b
Kamil Jarco 3a
Jakub Drózd 3a
OPIEKUN SU:

mgr Joanna Maciałowicz
GRATULUJEMY!!!

Skład SU 2010/2011
1A  Tomasz Staniek
 Arkadiusz Janota
1B Alicja Czerniak
 Paweł Krupa
1c Aneta Herczyk
 Wiktoria Cienciała
 Dominik Jarco
 Paweł Hałgas
2A Michał Kubicius
 Adrian Handzlik
 Dawid Pluciński
 Patryk Chlebiej
2B Arkadiusz Szymala
 Kamil Franek 
 Damian Szczypka
 Dawid Plinta
2C Alicja Gorońska
 Paulina Szendzielarz
 Jan Wajdzik
 Seweryn Nawieśniak
3A Katarzyna Siewko
 Jakub Drózd
 Kamil Jarco
 Ewelina Gill
3B Gabriela Legierska
 Natalia Ryczek
 Joanna Skiba
 Kamil Duda
3C Joanna Machej
 Sandra Legierska
 Anna Olejarz
 Michalina Pałka

III C
Nasza klasa 
rozgadana 
jest od rana.
Sebastian z 
Piotrkiem 
całą lekcję 
gadają.
Ada z 
Kamilą 
zawsze 
razem się 
trzymają.
Piotrek same 
dobre stopnie zbiera.
Szymek z angielskiego Einstein jest.
Sandra, Asia i Kamila rocka słuchają.
Ania z Michasią zawsze dobre humory mają i reggae kochają.
Sławek czasomierz, czas nam do końca lekcji odlicza.
Radek śmieszne teksty zalicza.
Klaudia miła i sympatyczna jest.
Aga i Kamila to siostry kochające się.
Krysia i Dorota papużki nierozłączki dwie.
Sebastian H. odpowiedź od słowa “ten” zaczyna.
Damian z Darkiem nigdy się nie odzywają.
Szymon z Bartkiem z uśmiechem na twarzy dzień witają.
Artur z Marcinem blisko siebie mieszkają i od rana ze sobą 
gadają.
Mateusze oba blond wybuchową mieszankę tworzą.
Oto cała nasza klasa 3c!

Sandra, Michasia, Ania i Asia

Pierwsze dni w gimnazjum
Rozpoczęcie nauki w gimnazjum wydawało by się prostą 
sprawą, ale niestety, tak nie było. Gdy po koszmarnej nocy przed 
rozpoczęciem roku szkolnego wstałam o 7:00 i zaczęłam się 
przygotowywać, to tylko nasuwały mi się na myśl pytania: Czy 
trafię do sali, w której odbędzie się uroczyste rozpoczęcie roku 
szkolnego ? Czy będę wiedzieć, gdzie potem mam się udać ? Czy 
moja przyjaciółka będzie czekać na mnie ? Na szczęście, obawy 
zniknęły po przekroczeniu progu nowej szkoły. Okazało się, że 
w gimnazjum jest bardzo sympatycznie i panuje miła atmosfera. 
Już drugiego dnia zaczęliśmy się poznawać. Na lekcjach 
organizacyjnych wszyscy uważnie słuchali nowych nauczycieli. 
Zauważyłam, że w gimnazjum jest więcej materiału do uczenia 
się niż w szkole podstawowej, no cóż trudno. Nie spodziewałam 
się, że będzie tak cudownie i bardzo się cieszę, że trafiłam do 
klasy 1 B.

Szymon Bochenek, Piotr Boruta, Klaudia Dzięgiel, Kamila Gawlas, Bartłomiej Gola, 
Mateusz Goryczka, Sebastian Haratyk, Agnieszka Janik, Sławomir Kabiesz, Radosław 
Klocek, Szymon Knobloch, Damian Kret, Adrianna Krupa, Kamila Legierska, Sandra 
Legierska, Joanna Machej, Dorota Manderla, Anna Olejarz, Michalina Pałka, Artur 
Sitko, Dariusz Staniek, Kamila Szczepańska, Krystyna Szczepańska, Sebastian 
Szewczyk, Mateusz Trombik, Marcin Wojtal, Piotr Zubek
Na zdjęciu znajdują sie również wychowawczyni klasy mgr Joanna Hrapkowicz oraz 
pani dyrektor mgr Felicja Dudzińska
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Rozpoczęcie roku szkolnego
1 września 2010 roku uczniowie, grono pedagogiczne oraz zaproszeni goście z 
uśmiechem na twarzach zgromadzili się w naszych szkolnych murach. Uroczy-
stość rozpoczęła się tradycyjnie wprowadzeniem pocztu sztandarowego. Pani 
d y r e k t o r powitała wszystkich uczniów, nauczycieli, a 

także innych pracowników szkoły. „Nie tak ła-
two pożegnać się z plażami tonącymi w słoń-
cu, z leśnymi ostępami pełnymi grzybów, 
jagód i łosi, z górami i jeziorami, nie tak ła-
two opuścić wakacyjne znajomości czy nie 
daj Boże miłości” - tymi słowami uczniowie 
klasy drugiej rozpoczęli program artystyczny, budząc nas ze snu, 
w którym nadal trwają nasze wakacyjne przygody. Ich występ udoskonalił chór 
szkolny pod batutą pana Tadeusza Kraszewskiego. Po części oficjalnej ucznio-

wie spotkali się z wychowawcami w klasach, gdzie zapoznali się z organizacją no-
wego roku szkolnego oraz poznali swój plan lekcji.

Powrót do szkoły wymaga od nas nieco walki z naszą naturą, która najchętniej pozostałaby w domu, lecz wakacje już 
nam się znudziły, pora zabrać się do pracy!

Jola i Karolina

Wakacje już za nami, lecz wspomnienia pozostają w 
naszych sercach. Wystarczy zamknąć oczy, a wszystkie 
powracają. Jedni czują dotyk piasku i słyszą szum fal, inni 
przypominają sobie trud górskiej wspinaczki. Spędzanie 
wakacji nie opiera się tylko na miejscu, jakie wybierzemy, 
lecz także na naszych własnych pomysłach i odrobinie 
wyobraźni.
Uczniowie naszej szkoły w bardzo różnorodny sposób 
zagospodarowali ten wolny czas. Otóż wielu spośród 
naszego grona wyjechało za granicę. Najczęściej 
wybieranymi miejscami okazały się: Włochy, Turcja oraz 
Chorwacja. Przebywając w tych miejscach, gimnazjaliści 
rozkoszowali się piękną pogodą oraz bliżej poznali inną 
kulturę i zwyczaje. W ich wspomnieniach najczęściej 
powracają wspaniałe widoki oraz mili ludzie. Oczywiście, 
nie zabrakło prawdziwych patriotów, którzy niechętnie 
przekraczają granicę naszego państwa. Ten sposób 
również okazał się trafiony, gdyż, jak wiemy, Polska jest 
krajem ciekawym zarówno ze względów historycznych jak 
i turystycznych. Wielu z nas uczestniczyło w koloniach 
i obozach tematycznych, co dało okazję oderwania się 
od codzienności, przeżycia niezapomnianych przygód 
oraz poznania nowych przyjaciół, a nawet zakosztowali 
miłości. Jednak wszędzie dobrze, lecz w domu najlepiej. 

Gimnazjalistów, pozostających w domach, dobra zabawa 
wcale nie ominęła, gdyż często uczestniczyli festynach, 
które organizowane były na terenie naszej gminy. Wakacje 
były dla nas okazją rozwijania swoich umiejętności i pasji. 
Pracowaliśmy wytrwale nad kondycją fizyczna, grając 
w piłkę nożną, koszykówkę oraz siatkówkę. Niektórzy 
wzbogacali swoją wyobraźnię, rysując i malując, a także 
zgłębiając się w literaturze, inni natomiast stale ćwiczyli 
zręczność swoich palców poprzez grę na komputerze. 
W większości przypadków nie rozstawaliśmy się 
również z naszym wiernym przyjacielem, jakim jest 
odbiornik telewizyjny. Wybierane przez nas filmy miały 
oczywiście charakter edukacyjny. Pozostała jeszcze grupa 
najrozsądniejszych spośród nas, to właśnie im należy się 
szczególne uznanie, ponieważ swój wolny czas poświęcili, 
podejmując pracę sezonową. Był to dla nich przedsmak 
dorosłego życia.
Gdy 1 września powróciliśmy do szkoły wielu z nas myślało, 
a nawet bezustannie powtarzało słowa: ”Wakacje trwały 
zbyt krótko!”. Jednak to w szkole uczymy się prawdziwego 
życia. Na pocieszenie dodam, że już teraz możemy zacząć 
wielkie odliczanie, do następnych wakacji pozostało 
jeszcze tylko …dziewięć miesięcy.

Karolina Rzepiela

WAKACJE...


