
1

GIMNAZJALNIK NR 2(52), KWIECIEŃ 2011

GIMNAZJALNIK
NAJLEPSI W KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH!

Na przełomie lutego i marca br. odbył się trzeci etap Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych. 
Laureatkami zostały: Karolina Rzepiela- z języka polskiego – uczennica Aleksandry Wigłasz i Diana 
Sikora oraz Joanna Skiba -  z historii – uczennice Jolanty Musiolik, natomiast finalistą z języka niemieckiego 
został Olaf Warzecha – uczeń przygotował się sam do konkursu.

Tytuł laureata daje uczniowi 50 pkt. i zwolnienie z danej części egzaminu oraz uprawnienie do wyboru 
dowolnej szkoły ponadgimnazjalnej. Po raz pierwszy w historii naszego gimnazjum uczennica Diana Sikora 
jest zwolniona ze wszystkich części egzaminu, gdyż w ubiegłym roku szkolnym została laureatką z geografii 
i języka angielskiego, a w tym roku szkolnym – z historii.

Poniższa tabela obrazuje, ile osób zostało zwolnionych z danej części egzaminu gimnazjalnego w latach 
poprzednich, a ile będzie zwolnionych w bieżącym roku szkolnym.
Laureaci konkursów przedmiotowych Gimnazjum w Dębowcu zwolnieni z egzaminu.

Rok szkolny Imię i nazwisko ucznia Laureat z przedmiotu Zwolnienie z cześci egzaminu

2001/2002
Damian Dudziński
Piotr Zborowski

geografia
geografia

matematyczno - przyrodniczej
matematyczno - przyrodniczej

2005/2006 Agata Grzybek geografia matematyczno - przyrodniczej

2007/2008 Bartosz Woźniak matematyka matematyczno - przyrodniczej

2009/2010 Beata Jarczyk język polski humanistycznej

2010/2011

Karolina Rzepiela
Diana Sikora
Diana Sikora
Diana Sikora
Joanna Skiba

język polski
historia

geografia
język angielski

historia

humanistycznej
humanistycznej

matematyczno - przyrodniczej
języka obcego

humanistycznej

Aleksandra Wigłasz

1C
Dominik i Michał rozrabiają czas cały,
a dwie Karoliny tylko by się śmiały.
Michalina wciąż ma czkawkę,
a Tomek nastrojów huśtawkę,
Ewka na lekcjach udaje, że jej nie ma,
Paula Sikora i Gabrysia słuchają Eminema.
Natalia jest pana Borowieckiego ulubienicą,
dlatego na każdej lekcji fizyki stoi pod tablicą.
Paweł ma lekkiego fioła,
nawet zabójczy wzrok pani Szczypki powstrzymać 
go nie zdoła.
Jasiek ma rozpuszczone włosy,

a Klaudia i Wiktoria wszystkie piosenki dzielą na 
dwa głosy.
Krzysiek i Kuba kumplami najlepszymi,
Aneta chce przyjaźnić się z wszystkimi.
Agata dba o swoje długie włosy blond,
Piotrek dręczy pytaniami co? jak? skąd?
Łukasz doucza Sadowską Karolinę,
Adam zaczepia każdą dziewczynę.
Aga bardzo lubi Paulę Sławińską,
i zawsze trzymają się przyjaciół blisko.
Klasa 1C jest doskonała,
A całą władzę nad nami ma pani Krystyna Penkała.
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PODZIĘKOWANIA
Dyrektor i Rada Rodziców Gimnazjum w Dębowcu dziękują firmom 

i osobom prywatnym za wsparcie finansowe i rzeczowe balu 
gimnazjalnego.

Dyrektor Gimnazjum w Dębowcu dziękuje wszystkim rodzicom 
zaangażowanym w organizację balu.

UNIA SZWEDZKO - POLSKA W DĘBOWCU?
Gimnazjum w Dębowcu w latach 2008-2010 realizowało 

program partnerski Socrates Comenius z Wielką Brytanią, Turcją 
oraz Szwecją. Po zakończeniu zostaliśmy zaproszeni do wzięcia 
udziału w kolejnym projekcie europejskim mającym na celu 
organizowanie stażu edukacyjnego uczniów w krajach, które 
owocnie współpracowały ze sobą w trakcie realizacji projektów 
partnerskich. Wyjazdy Indywidualne Uczniów - bo taką nazwę 
nosi nowy projekt, który rozpoczyna się od września 2011, ma na celu 
umożliwienie uczniom naszego gimnazjum podjęcie nauki w partnerskiej szkole w Szwecji (Brandströmska 
Skolan Nylöse w Göteborgu). Uczniowie wytypowani do projektu mogą podjąć naukę w okresie od 3 do 10 
miesięcy, realizując w tym czasie program nauczania dostosowany do ich potrzeb i możliwości językowych. 
Uczeń będzie miał możliwość porozumiewania się w języku angielskim nie tylko kilka godzin dziennie w 
szkole, ale także w rodzinie, w której zostanie zakwaterowany.

Projekt ma na celu udostępnienie uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych udziału w 
nauce i życiu w innym kraju europejskim, rozwinięcie w nich zrozumienia dla różnorodności kulturowej i 
językowej oraz nabycie przez nich kompetencji niezbędnych dla ich rozwoju osobistego. Szkoły mogą dzięki 
projektowi wzmocnić wieloletnią współpracę i europejski wymiar edukacji szkolnej.

Projekt został złożony przed 1 grudnia 2010 i poddany ocenie merytorycznej przez Narodową 
Agencję, która poinformowała gimnazjum o akceptacji wniosku. Obecnie koordynator projektu pracuje 
nad wypełnieniem wszelkich niezbędnych dokumentów dla Narodowej Agencji i szkoły partnerskiej, 
które umożliwią otrzymanie dofinansowania. Zadaniem koordynatora jest prowadzenie dokumentacji, 
przygotowanie planu zajęć wraz ze szkoła partnerską, zoorganizowanie zakwaterowania, ubezpieczenia, 
przelotu i wszelkich niezbędnych formalności oraz systematyczne przekazywanie bieżącego materiału 
szkolnego uczniom biorącym udział w projekcie. Jeżeli wszystko przebiegnie pomyślnie, we wrześniu 2011 
trzech uczniów naszego gimnazjum rozpocznie trzymiesięczny staż edukacyjny w Szwecji, rozpoczynając 
tym samym nowy rozdział współpracy europejskiej naszej szkoły. Powodzenia i trzymamy kciuki!

Koordynator projektu
Joannna Maciałowicz

nauczyciel języka angielskiego



grupa zachwyciła nas wieloaspektową 
prezentacja Hiszpanii, uwzględniając muzykę, 
sport, wakacyjne uroki tego kraju oraz 
spektakularny popis Mateusza Michalika w 
roli Zorro. Klasa 3b zaprezentowała nam picie 
angielskiej herbaty, audiencję u królowej 
oraz jakże romantyczny fragment „Romea i 
Julii”. Na koniec klasa 3c zaproponowała nam 
unikalny pokaz włoskiej mody w prezentacji 
męskich modeli ala modelki, gdzie prym wiódł 
bezkonkurencyjny Radosław Klocek.

Występy poszczególnych klas przerywane 
były konkurencjami przygotowanymi przez 
panią pedagog J.Feber. Na zakończenie 
gimnazjaliści wzięli udział w koncercie 
hiphopowym Piotra Chwastka i Marka Bożka, 
którzy swoim występem uświetnili dzień 21 
marca.

Serdeczne podziękowania dla wszystkich 
osób zaangażowanych w przygotowania 
pierwszego dnia wiosny, którą w tym roku 
przywitaliśmy bardzo radośnie, proponując 
równocześnie zamianę dnia wagarowicza na 
dzień talentów.

Opiekun SU
J.Maciałowicz
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I DZIEŃ WIOSNY

W tym roku 21 marca do Gimnazjum w 
Dębowcu Samorząd Uczniowski zaprosił 
przedstawicieli kilku krajów - oczywiście tylko 
w przenośni.

Uczniowie poszczególnych klas mieli 
za zadanie przygotować i zaprezentować 
wylosowane wcześniej państwo.

Klasa 1a zaproponowała obraz Stanów 
Zjednoczonych poprzez komediową rodzinę 
Ala Bundiego. Klasa 1b zaproponowała uroczą 
podróż do Rosji z widowiskowym męskim 
wykonaniem baletu „Jezioro łabędzie”. 
Niesamowicie barwna kostiumowo była 
prezentacja Japonii klasy 1c – czyli ich wersja krainy 
ninja i pokemonów. A niezwykle oryginalny 
monolog w wykonaniu Pauliny Sławińskiej 
zasługuje na uznanie językowców! Na wielkie 
uznanie zasługuje kreacja aktorska Adriana 
Handzlika w prezentacji Niemiec- klasy 2a. 
Niestety, nie doczekaliśmy się prezentacji klasy 
2b, która zrezygnowała z występu, natomiast 
klasa 2c odtańczyła skocznego francuskiego 
kankana. Klasa 3a jako najliczniejsza
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LEKCJA HISTORII
11 marca 2011 roku uczniowie klas 3 wraz z 

opiekunami udali się do kina w Cieszynie, aby 
obejrzeć dramat historyczny pt. “Czarny czwartek. 
Janek Wiśniewski padł”. Film został wyreżyserowany 
przez Antoniego Krauze, a autorem muzyki jest 
Michał Lorenc.

Akcja filmu rozgrywa się w Gdyni, Gdańsku 
i Warszawie w 1970 roku. Tuż przed świętami 
Bożego Narodzenia ceny żywności gwałtownie 
rosną, natomiast ludzie tak jak dotychczas zarabiają 
bardzo mało. Wszystko to powoduje, że pracownicy 
Stoczni Gdańskiej i oburzeni mieszkańcy miasta 
buntują się i rozpoczynają strajk. Ulice zapełniają 
się ludźmi walczącymi o swoje prawa i wolność. 
Bezradna władza w czwartek 17 grudnia postanawia 
użyć wojska, aby zapobiec strajkom. Ostatecznie 
w tym starciu ginie 16 osób, wśród nich jest 
tytułowy Janek Wiśniewski. Film ten cały czas 
trzymał mnie w napięciu. Myślę, że nikt nie był w 
stanie przewidzieć, co wydarzy się na ekranie w 
ciągu kolejnych pięciu minut. Dużym plusem tej 
produkcji jest doskonała obsada aktorska. Uważam, 
że najlepiej w swoje role wcielili się: Wojciech 
Pszoniak, czyli filmowy Władysław Gomułka oraz 
Piotr Fronczewski jako Zenon Kliszko. Świetnie 
spisał się również Michał Lorenc, idealnie dobierając 
muzykę, która fantastycznie podkreśliła charakter 
tego filmu. Myślę, iż można śmiało powiedzieć, 
że jest to jedna z najlepszych polskich produkcji 
kinowych. “Czarny czwartek...” doskonale ukazuje 
nam wydarzenia z grudnia 1970 roku. Możemy w 
nim znaleźć wiele scen mrożących krew w żyłach, 
które na długo pozostaną w naszej pamięci.

Uważam, że 
“Czarny czwartek. 
Janek Wiśniewski 
padł” wstrząsnął nie 
tylko mną lecz również 
wieloma młodymi 
ludźmi. Myślę, że 
każdy Polak powinien 
obejrzeć ten film i 
zobaczyć na własne 
oczy to, co wydarzyło 
się czterdzieści lat 
temu.

Ewelina Gill

I ZRZUT CICHOCIEMNYCH
DĘBOWIEC 1941 - 2011

Dnia 12 lutego br. w naszej miejscowości miały 
miejsce obchody 70 rocznicy zrzutu Cichociem-
nych. Jak wiadomo, organizatorzy uroczystości 
stanęli na wysokości zadania, godnie oddając hołd 
skoczkom spadochronowym, jak również zapew-
niając niezapomniane wrażenia przybyłym gościom. 
Poza zaangażowaniem władz gminy w całą ceremo-
nię, ogromną rolę odegrała młodzież gimnazjalna, 
która bezinteresownie podjęła się pracy na rzecz 
obchodzonej rocznicy.

Na długo przed obchodami w szkole zbierano 
chętnych uczniów do pomocy. Młodzież zgłosiła się 
licznie do wyznaczonych zadań. Już w przededniu 
ceremonii uczniowie wykazali się ogromną odpo-
wiedzialnością, dzielnie i ochoczo przekształcając 
salę gimnastyczną w salę pokazową. Liczna grupa 
dziewcząt naszego gimnazjum podjęła się pracy 
w kuchni, zapewniając przybyłym gościom ciepłe 
napoje i słodki poczęstunek. Atrakcją, a zarazem 
niespodzianką dla uczniów stała się pomoc kuchen-
na w przyrządzaniu obiadu, jednakże również z tego 
zadania młodzież rzetelnie się wywiązała. Oprócz 
pomocy porządkowej, kuchennej kilku uczniów 
zajmowało się nagłośnieniem.

Osobiście jestem bardzo zadowolona, że wraz 
z innymi uczniami miałam okazję w jakiś sposób 
wziąć udział w obchodach tak ważnej rocznicy i 
przyczynić się do jej organizacji. Myślę, że nasze 
zaangażowanie zostało docenione i pozytywnie ode-
brane przez uczestników uroczystości.

Katarzyna Siewko

Zespół redakcyjny: mgr Aleksandra Wigłasz, mgr Joanna Maciałowicz, Katarzyna Siewko, Ewelina Gill, 1C
Przygotowanie do druku: mgr Barbara Szczypka


