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GIMNAZJALNIK
WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

W kwietniu br. odbył się egzamin gimnazjalny, uczniowie Gimnazjum w Dębowcu uzyskali wysokie wyniki z tego 
egzaminu.

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA JĘZYK ANGIELSKI
Karolina Rzepiela (3b)

Diana Sikora (3b)
Joanna Skiba (3b)

Szymon Bochenek (3c)
Kamila Gawlas (3c)

Kamila Legierska (3c)
Ewelina Gill (3a)

Katarzyna Siewko (3a)
Adrianna Krupa (3c)

Anna Olejarz (3c)
Michał Kubicius (3a)
Joanna Machej (3c)

Piotr Boruta (3c)
Kamila Szczepańska (3c)

50pkt. laureatka
50pkt. laureatka
50pkt. laureatka

44pkt.
43pkt.
43pkt.
43pkt.
43pkt.
42pkt.
42pkt.
41pkt.
41pkt.
40pkt.
40pkt.

Diana Sikora (3b)
Szymon Bochenek (3b)

Kamila Gawlas (3c)
Bartłomiej Gola (3c)

Joanna Machej (3c)
Katarzyna Siewko (3a)

Michał Gawlas (3b)
Adrianna Krupa (3c)
Kamila Legierska (3c)
Karolina Rzepiela (3b)

Olaf Warzecha (3a)
Bartosz Kwiczala (3a)

Piotr Boruta (3c)
Tymoteusz Kaleta (3b)
Szymon Knobloch (3c)

Piotr Moskała (3b)
Joanna Skiba (3b)

Kamila Szczepańska (3c)

50pkt. laureatka
50pkt.
50pkt.
50pkt.
49pkt.
49pkt.
48pkt.
48pkt.
48pkt.
48pkt.
48pkt.
47pkt.
46pkt.
46pkt.
46pkt.
46pkt.
46pkt.
46pkt.

CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA
Diana Sikora (3b)

Karolina Rzepiela (3b)
Joanna Skiba (3b)
Piotr Boruta (3c)

Wojciech Nowak (3b)

50pkt. laureatka
42pkt.
42pkt.
42pkt.
40pkt.

Z języka angielskiego 40pkt. i więcej uzyskało 27 
uczniów.

Najwyższe wyniki łączne:
Diana Sikora 150 pkt.

Karolina Rzepiela 140 pkt.
Joanna Skiba 138 pkt.

Szymon Bochenek 131 pkt.
Kamila Gawlas 131 pkt.

Wyniki Gimnazjum w Dębowcu na tle kraju, województwa i powiatu obrazują poniższe wykresy
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ZŁOTA KSIĘGA ABSOLWENTÓW
KAROLINA RZEPIELA

Urodzona 28 listopada 1995 roku w Cieszy-
nie, córka Katarzyny i Dariusza, zamieszkała 
w Iskrzyczynie, gdzie z wyróżnieniem ukoń-
czyła szkołę podstawową.

W latach 2008-2011 była uczennicą Gimna-
zjum Dębowcu. Odznaczała się wysoką kul-
turą  osobistą,  sumiennym  wykonywaniem 
obowiązków  ucznia,  zaangażowaniem  we 
wszelkie działania szkolne w tym pozalekcyj-
ne, a także ogromną koleżeńskością, co przy-
czyniło  się  do  pełnienia  przez  nią  funkcji 
przewodniczącej  klasy.  Osiągała bardzo do-
bre i celujące wyniki w nauce i wzorowe za-
chowanie,  otrzymując  świadectwa z  wyróż-
nieniem.

Pełniła  zaszczytną  funkcję  chorążego 
sztandaru Gimnazjum w Dębowcu.

W roku szkolnym 2008/2009 została laure-
atką  Międzynarodowego  Ekumenicznego 
Konkursu Biblijnego „Jonasz”. W roku szkol-
nym 2009/2010  oraz  2010/2011  została fina-
listką Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Bi-
blijnej,  a także otrzymała zespołowe wyróż-
nienie w Wojewódzkim Przeglądzie Chórów 
Szkolnych. W roku szkolnym 2010/2011 zosta-
ła  laureatka  Wojewódzkiego  Konkursu 
Przedmiotowego z Języka Polskiego oraz zdo-
była  IV  miejsce  w  Powiatowym  Konkursie 
Ortograficznym „Strumieńska Żaba”.

Z  egzaminu  gimnazjalnego  uzyskała  140 
punktów,  najwyższą  w  klasie  średnią  ocen 
5,40 oraz wzorowe zachowanie.

Karolina  Rzepiela  to  uczennica  wszech-
stronnie utalentowana zarówno w przedmio-
tach humanistycznych jak i ścisłych, a także 
przejawiająca wielki talent plastyczny. Swoja 
edukację  zamierza  kontynuować  w  Liceum 
Ogólnokształcącym im. A. Osuchowskiego w 
Cieszynie w klasie o profilu matematyczno-
fizycznym.

DIANA SIKORA

Urodzona 5 czerwca 1995 roku w Cie-
szynie,  córka  Klaudii  i  Dariusza,  za-
mieszkała w Dębowcu, gdzie ukończyła z 
wyróżnieniem szkołę podstawową.

W  latach  2008-2011  była  uczennicą 
Gimnazjum  Dębowcu,  gdzie  w  roku 
szkolnym  2009/2010  została  laureatką 
Wojewódzkiego  Konkursu  Przedmioto-
wego z Geografii  i  Języka Angielskiego 
oraz finalistką z matematyki. W tym sa-
mym  roku  uzyskała  wynik  dobry  w 
Ogólnopolskim  Konkursie  Języka  An-
gielskiego  „FOX”  oraz  wyróżnienie  w 
Międzynarodowym Konkursie Matema-
tycznym ”Kangur”.

W  roku  szkolnym  2010/2011  została 
laureatką  Wojewódzkiego  Konkursu 
Przedmiotowego z Historii.  Jako pierw-
sza uczennica w Gimnazjum w Dębowcu 
będąc laureatką z  trzech  przedmiotów, 
została  zwolniona  z  egzaminu  gimna-
zjalnego  ze  wszystkich  trzech  części, 
uzyskując z nich obligatoryjnie najwyż-
szy  możliwy  wynik  –  150  punktów. 
Uczennica uzyskała także wysoką śred-
nią ocen 5,27 oraz wzorowe zachowanie.

Diana Sikora  charakteryzuje  się  silną 
osobowością,  indywidualizmem  i  nie-
zwykłą ambicją w dążeniu do celu. W la-
tach 2008-2010 brała udział w projekcie 
Socrates Comenius, przyczyniając się do 
rozwinięcia międzynarodowej współpra-
cy naszego gimnazjum. Zamierza konty-
nuować naukę w Liceum Ogólnokształ-
cącym im. A. Osuchowskiego w Cieszy-
nie w klasie o profilu biologiczno – che-
micznym,  mając  precyzyjnie  związane 
plany z zawodem neurochirurga.

JOANNA SKIBA

Urodzona 17  maja 1995  roku  w 
Cieszynie,  córka  Renaty  i  Dariu-
sza,  zamieszkała  w  Iskrzyczynie, 
gdzie  z  wyróżnieniem  ukończyła 
szkołę podstawową.

W latach 2008-2011  była uczen-
nicą  Gimnazjum  Dębowcu,  gdzie 
wzorowo wypełniała wszelkie obo-
wiązki ucznia, cechując się wysoką 
kulturą  osobistą  i  zaangażowa-
niem w życie szkoły, będąc człon-
kiem Samorządu Uczniowskiego.

W  roku  szkolnym  2009/2010  i 
2010/2011  została  finalistką  Ogól-
nopolskiego  Konkursu  Biblijnego 
„Sola Scriptura”, a w 2010/2011 uzy-
skała tytuł laureatki Wojewódzkie-
go  Konkursu  Przedmiotowego  z 
Historii.  Uczennica  zdobyła  138 
punktów z egzaminu gimnazjalne-
go oraz najwyższą w klasie średnią 
ocen 5,40, a także wzorowe zacho-
wanie.

Joanna  Skiba  reprezentowała 
również szkołę na zawodach spor-
towych, uzyskując dobre wyniki w 
pchnięciu  kulą.  Uczennica  swoje 
zainteresowanie naukami przyrod-
niczymi  zamierza  rozwijać  po-
przez kontynuowanie nauki w Li-
ceum  Ogólnokształcącym  im.  A. 
Osuchowskiego w Cieszynie w kla-
sie  o  profilu  biologiczno  –  che-
micznym, wiążąc swoją przyszłość 
z zawodem farmaceuty.

Wpisane do Złotej Księgi Absolwentów uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 16 czerwca 2011 roku
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KONKURS POETYCKI
W maju br. odbył się VI Powiatowy Konkurs Poetycki im. Jana Kubisza pt. : „Dar ojcowskiego domu”. Wziął 

w nim udział uczeń klasy 3c Radosław Kolcek i zajął 2 miejsce, nagrodzony został jego wiersz pt. „W domu ojca”.  
Laureat w nagrodę otrzymał dyplom i książkę oraz wyjechał wraz z innym nagrodzonymi uczniami do Cisownicy, 
gdzie zwiedził chatę Brzezinów i został poczęstowany regionalnymi daniami.

PROFESOR „STELA”
27  maja  2011r.  w  murach  naszego 

gimnazjum wraz z panią dyrektor mgr Feli-
cją Dudzińską oraz nauczycielami  podej-
mowaliśmy  zacnych  Gości  przybyłych  z 
Mazur,  by  na  dębowieckiej  ziemi  szukać 
korzeni rodziny Lanców, z której wywodził 
się  profesor  Jerzy  Lanc.  Po  raz  pierwszy 
mieliśmy okazję usłyszeć historię jego ży-

cia,  która bardzo nas  zaciekawiła  i  zainspirowała do odpowie-
dzialnego postępowania. Mimo młodego wieku profesor Lanc był 
nad wyraz dojrzały, co widać po efektach jego życia, nauki, i umi-
łowania swojej ojczyzny. 

W krótkim programie artystycznym o regionalnych cha-
rakterze staraliśmy się przybliżyć piękno Ziemi Cieszyńskiej oraz gwary. Uczeń Seweryn Nawieśniak z klasy 2c 
„rzóndził po naszymu”, recytując wiersz „Rechtór” Jana Chmiela, a Alicja Gorońska przedstawiła prozę Gustawa 
Morcinka „Ziemia Cieszyńska”. Chór z gimnazjum pod batutą mgr Tadeusza Kraszewskiego „śpiywoł nasze pie-
śniczki”, przygrywała kapela zespołu regionalnego „Dębowczanie”, którą na co dzień prowadzi mgr Joanna Czen-
dlik. W ciepłej rodzinnej atmosferze mijało nasze spotkanie, które zakończyliśmy wspólnym śpiewem hymnu Zie-
mi Cieszyńskiej pt. „Ojcowski dom”. Jego tekst oraz drobne upominki ufundowane przez Gimnazjum w Dębowcu 
otrzymali wszyscy przybyli Goście. 

Po tym wydarzeniu jesteśmy bogatsi o jeszcze jedno historyczne wydarzenie wpisane w dzieje naszej Małej 
Ojczyzny.

Anna Ficoń

NOC FILMOWA
W Gimnazjum w Dębowcu w nocy z 6 na 7 maja odbyła się noc filmowa. 

Prawie 40 uczniów gimnazjum i 3 nauczycielki:  Joanna Maciałowicz, Barbara 
Szczypka i Dorota Galusik  od godziny 20.00 do 6.00 obejrzało filmy zróżnico-
wane gatunkowo i tematycznie. 

Przerobiliśmy  stołówkę  szkolną  na  salę 
projekcyjną i kolejno oglądaliśmy: „Chłopca w 
pasiastej  piżamie”-  dramat,  „Lepiej  być  nie 
może”- komedię, „Spirited away”- anime, hor-

ror „The desent” i na koniec „The Wall” z genialną muzyką Pink Floyd. Seansom 
towarzyszył i śmiech i krzyk i cisza oraz co najważniejsze dobra zabawa. 

Wszystkim uczestnikom i  organizatorom dziękuję i  do zobaczenia za 
rok!!!

Opiekun SU, J.Maciałowicz

SZKOLNE WYCIECZKI
KLASY II – WROCŁAW
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ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 
2011/2012

1  września  wszyscy 
uczniowie  naszego 
gimnazjum  przybyli, 
po  dwumiesięcznej 
przerwie,  aby  uroczy-
ście  rozpocząć  nowy 
rok  szkolny.  Dla  jed-
nych z nas to już ostat-
nie dziesięć miesięcy w 
murach dębowieckiej szkoły, a równocześnie czas wytę-
żonej nauki i  przygotowań do testów. Dla innych ten 
rok to kontynuacja życia szkolnego, tak dobrze pozna-
nego już w pierwszej klasie. Nie zapominajmy również 
o nowicjuszach, którzy trochę zestresowani poznawali 
nowych  nauczycieli  i  wychowawców.  Wszystkich 
uczniów powitaliśmy podczas akademii, na którą skła-
dały się: występ artystyczny oraz oficjalne przywitanie 
pani dyrektor i przewodniczącej szkoły. W swoim prze-
mówieniu pani Felicja Dudzińska powitała uczniów, ży-

cząc im dużo wyrozumiałości 
i  sumienności  oraz  przy-

pomniała o jasnych i ciemnych aspektach życia szkol-
nego. Uczniowie obecnej klasy drugiej zadbali o oprawę 
artystyczną.  Wraz  z  czuwająca  nad  przedstawieniem 
panią Krystyną Penkałą przygotowali dla nas kilka słów 
na wesoło. Zdając sobie sprawę z tego, jak ciężki to bę-
dzie dla niektórych z nas rok, wymyślili dziesięć haseł 
pomocnych w chwilach zwątpienia. Wszystko uatrak-
cyjnił niezawodny chór szkolny pod batutą pana Tade-
usza Kraszewskiego.

Wszyscy  przywitaliśmy  szkołę  z  wielkim  entuzja-
zmem i  sporym zastrzykiem pozytywnej  energii,  aby 
wystarczyło nam jej do końca roku szkolnego.
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KLASY III - WARSZAWA


