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GIMNAZJALNIK
PODSUMOWANIE KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

Dobiegły końca Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe.  Przypominamy,  że w etapie rejonowym znaleźli  się następujący 
uczniowie:

 język polski: Alicja Gorońska 
 matematyka: Klaudia Kubala
 historia: Paulina Sławińska 
 geografia: Klaudia Ciemała, Łukasz Czendlik,  Aneta Herczyk, Jan 

Gajdzica, Alicja Gorońska,  Paulina Sławińska, Ilona Zdziś
 wiedza o społeczeństwie: Seweryn Nawieśniak
 język angielski: Alicja Gorońska
 język niemiecki: Paulina Skupień, Karolina Staniek

W etapie wojewódzkim finalistkami zostały: Alicja Gorońska z języka 
polskiego,  a  Paulina Sławińska z historii,  natomiast 
laureatkami zostały: Klaudia Kubala z matematyki i 
Aneta  Herczyk z  geografii.  Laureatki  w  nagrodę 
wezmą udział  w Śniadaniu Mistrzów organizowanym 
przez  Kuratorium  Oświaty  w  Katowicach  i,  co 

najważniejsze,  mają 
pierwszeństwo  w 
dostaniu  się  do 
wybranej  przez  siebie 
szkoły.

Aleksandra Wigłasz

UNIJNE STYPENDIA
W  naszym  gimnazjum  od 
trzech  lat  uczniowie 
korzystają  ze stypendium w 
ramach  projektu  "Nauka 

drogą  do  sukcesu  na  Śląsku",  realizowanego  jako  część 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.  Warunki 
otrzymania stypendium są z roku na rok coraz trudniejsze z 
uwagi  na bardzo dużą ilość  chętnych.  Tym bardziej  cieszy 
fakt, że już trzeci rok z rzędu uczennice naszej szkoły znalazły 
się  w  gronie  stypendystów.   W  roku  szkolnym  2009/2010 
stypendystką  programu  była  Alicja  Gorońska,  obecnie 
uczennica  klasy  3c,  a  w  roku  2010/2011  Aneta  Herczyk, 
obecnie  uczennica  klasy  2c.  W  bieżącym  roku  szkolnym 
rozpoczęła się kolejna edycja i ponownie stypendystką została 
Aneta  Herczyk.  Stypendium  daje  szansę  na  rozwój  oraz 
możliwość inwestowania w swoją edukację i pozwala zacierać 
różnice  pomiędzy  małymi  wiejskimi  szkołami  jak  nasza,  a 
ogromnymi szkołami w dużych miastach. Mamy nadzieję, że 
kolejne edycje programu również nie odbędą się bez naszych 
uczniów.

Barbara Szczypka

MŁODZI PARLAMENTARZYŚCI 
Z     DĘBOWCA  

Jak  co roku uczniowie naszego gimnazjum wzięli  udział  w 
konkursie  organizowanym  przez  Parlament  RP.  Dwóch 
uczestników  tego  konkursu  zostało  posłami  Dziecięcego 
Sejmu Dzieci i Młodzieży, którego posiedzenie odbędzie się 1 
czerwca br. w Warszawie. Jakub Chwastek i Kamil Staniek 
– uczniowie klasy IIIc będą reprezentowali nasze gimnazjum i 
powiat cieszyński uczestnicząc w warsztatach oraz spotykając 
się z politykami, którzy zasiadają w parlamencie. Opiekunem 
młodych posłów jest mgr Monika Kałuża.

Monika Kałuża

KANGUR MATEMATYCZNY
15 marca odbyła się XXI edycja Międzynarodowego Konkursu 
"Kangur  Matematyczny".  42  uczniów  naszego  gimnazjum 
wzięło w nim udział wraz z ponad 300 tysiącami uczniów w 
Polsce i  kilkoma milionami  na całym świecie.  Najlepsze w 
szkole  okazały  się  Paulina  Sławińska (2c),  Magdalena 
Matuszna i  Aleksandra  Hernik  (1c)  zdobywając 
wyróżnienie.

Barbara Szczypka
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LIGA TALENTÓW
13  kwietnia 2012  roku w Cieszynie odbył  się  konkurs  muzyczny „Liga Talentów”.  W konkursie tym wzięło udział  wiele 
zespołów z okolic Cieszyna, a także uczniowie Gimnazjum w Dębowcu. Jury zakwalifikowało ich do drugiego etapu, który 

odbędzie  się  na  rynku  w  Cieszynie  podczas  Święta  Trzech  Braci. 
Zwycięski  zespół  zagra  przed  głównym  koncertem  wieczornym. 
Opiekunem zespołu „Redsey” jest pan Tadeusz Kraszewski, natomiast 
w skład zespołu wchodzą: 
Wokal:  Wiktoria Cieńciała, Gabriela Kliś,  Michalina Sobańska,  Anna 
Trombik, Klaudia Wysłuch, Kacper Zaborski.
Instrumenty:  Dominik Kurek – gitara elektro –  akustyczna,  Tomasz 
Malik  –  gitara  basowa,  Seweryn  Nawieśniak  –  gitara  elektryczna, 
Damian Szczypka  –  keyboard  i  akordeon,  Jan  Wajdzik  –  perkusja, 
Kacper  Zaborski  –  klarnet,  a  także  gościnnie  Kamil  Cieńciała  – 
przeszkadzajki i instrumenty perkusyjne.

Jan Wajdzik

LEKCJA HISTORII W AUSCHWITZ - BIRKENAU 
W  dniu  27 

kwietnia  wszystkie 
oddziały  klas  trzecich  z 
naszej szkoły, po ciężkich 
zmaganiach  podczas 
trzech  dni  egzaminów 
gimnazjalnych, wyruszyły 
na  kolejną  wycieczkę 
naukową.  Jedną z  wielu, 
zresztą. Okazało się, że ta 
pozostawi  w  nas 
wszystkich  trwały  ślad  i 
nie  okaże  się  jedynie 
teoretyczną  lekcją. 
Naszym  celem  było 
bowiem  Państwowe 
Muzeum  Auschwitz  – 
Birkenau,  które powinno 
być obowiązkowym przystankiem na 
drodze ku  dojrzałości  patriotycznej, 
bo jak przeczytaliśmy przy wejściu do 
pierwszego  baraku  „kto  nie  zna 
historii, jest skazany na jej powtórne 
przeżycie”.

Już  na  samym  początku 
podzieliliśmy  się  na  dwie  mniejsze 
grupy i  z  osobnymi  przewodnikami 
wyruszyliśmy w podróż ku okrutnej 
historii naszych rodaków. Autentyzm 
tego  miejsca,  świadomość,  że 
wszystkie  wydarzenia,  o  których 
usłyszeliśmy  z  ust  naszej 
przewodniczki,  są prawdziwe,  że po 
tych  samych  chodnikach  w 
drewnianych  butach  przechodzili 
swoją drogę do śmierci wystraszeni i 
wygłodzeni ludzie, którzy żyli w tak 
nieludzkich warunkach, że umierały 
tam  masowo  dzieci,  kobiety, 
mężczyźni,  ludzie  tacy  jak  my, 

wzbudzało  w  nas 
przerażenie.  W  muzeum 
otrzymywaliśmy 
nieustannie  natarczywe 
sygnały,  które 
odbieraliśmy  wszystkimi 
zmysłami,  widzieliśmy 
zdjęcia  przedstawiające 
śmierć,  dotykaliśmy  tych 
samych  ścian,  belek, 
staliśmy  na  rampie 
wpatrując  się  w  bramę 
śmierci,  próbując  usilnie 
wyobrazić  sobie (o ile  to 
możliwe)  ten 
wszechogarniający  lęk  i 
panikę  ludzi,  których 
przyszłość  zapowiadały 

głośne  komendy,  bicz  i  agresja 
znienawidzonych okupantów.
Niezwykle  ważnym  okazał  się  ten 

dzień.  Po  wszystkich  teoretycznych 
informacjach,  które  przyswajamy na 
lekcjach,  po  wykładach  czy  filmach 
obejrzanych  w  domowym  zaciszu, 
zobaczyliśmy  te  miejsca  śmierci, 
masowej  śmierci  ludzi,  którą 
zgotowali inni LUDZIE.
Absurdalność  tej  sytuacji 
uzmysławialiśmy  sobie  z  każdym 

następnym  poczynionym 
krokiem.  Każdy  młody 
Polak  powinien  znaleźć 
się  w  tym  miejscu, 
schować  pamięć  o  nim 
głęboko  w  sercu  i  nigdy 
nie  dopuścić  do 
powtórzenia  takiego 
okrucieństwa.

Alicja Gorońska
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DĘBOWIEC PODBIJA ESTONIĘ
W  ramach  projektu  „MŁODZIEŻ  W  DZIAŁANIU”  sześcioro  uczniów  klas  2 

wzięło udział w wymianie młodzieży w Estonii. W dniach od 14 do 24 kwietnia grupa w 
składzie:  Karolina  Cyganek,  Jan  Gajdzica,  Paweł  Hałgas,  Karolina  Legierska,  Paulina 
Sławińska  i  Anna  Trombik  mieli  okazję  pracować  z  40  młodymi  ludźmi  z:  Estonii, 
Francji, Hiszpanii, Węgier i Włoch.

Tematyka  projektu  związana  była  z  akcjami  wolontariatu  w  odległych  regionach.  Uczyliśmy  się  pracy  w 
międzynarodowym  zespole,  poznawaliśmy  swoje  kultury,  przełamywaliśmy  stereotypy  i  bariery,  nie  tylko  językowe. 
Dowiedzieliśmy się wiele na temat idei wolontariatu, programach związanych z tą tematyką, poszczególnych krokach akcji 
pomagania  innym,  od  pomysłu  rozreklamowania  akcji  do  zdobywania  funduszy.  Na  zakończenie  wzięliśmy  udział  w 
organizowanej przez lokalne władze okręgu Põlva akcji „Sprzątania świata”.

W czasie naszej wizyty w Estonii mieliśmy sposobność poznania wielu ciekawych ludzi, nawiązania przyjaźni czy 
kontaktów, które w przyszłości mogą zaowocować podobnymi wymianami,  ale, co najważniejsze otrzymaliśmy, bardzo cenną 
lekcję pokory – mimo napotkanych trudności zrozumieliśmy, że pomaganie innym nie wymaga niczego ponad  własne chęci.

Gimnazjaliści  z Dębowca,  chociaż najmłodsi  wiekowo,  okazali  się być najbardziej  dojrzałą grupą pod względem 
organizacyjnym. Wykazali się kreatywnością, pracowitością i wysoka kulturą osobistą. Prezentowali nasz kraj, region, szkołę 
w najlepszy możliwy sposób, za co im serdecznie dziękuję. Praca z nimi nad tym projektem była prawdziwą przyjemnością.

Koordynator projektu
Joanna Maciałowicz

14.04.2012r.  wyruszyliśmy 
pociągiem  z  Bielska-Białek 
do  Warszawy,   gdzie 
spędziliśmy  kilka  godzin, 
zwiedzając Złote Tarasy i  z 
niecierpliwością  czekaliśmy 
na  wylot  do  Tallina. 
Pierwszą noc spędziliśmy u 
organizatorów  w  stolicy 
Estonii.  Deszczowa  pogoda 
nie przeszkodziła nam w zwiedzaniu miasta.  Następnego 
dnia byliśmy już w drodze do Põlvy, małej miejscowości na 
południu kraju. Stamtąd była już krótka droga do naszego 
domku w lesie. Na miejscu przywitały nas grupy młodzieży 
z: Francji, Estonii i Węgier. Wszyscy okazali się bardzo mili 
i  otwarci.  Resztę  wieczoru  spędziliśmy  na  wzajemnym 
zapoznawaniu  się  oraz 
podziwianiu  widoków 
malowniczego jeziora, które 
rozpościerało się wokół nas. 
Mieliśmy  również 
możliwość  skorzystanie  z 
autentycznej  estońskiej 
sauny.  Następnego  dnia 
powitaliśmy grupę z Włoch i 
Hiszpanii  i  z 
niecierpliwością 
oczekiwaliśmy kolacji, którą przygotowywała ekipa z Estonii. 
Każdy kraj miał wyznaczony termin swojego „wieczorku”, na 
którym  mogliśmy  poznać  kulturę  oraz  kuchnię  danego 
narodu.  Polska  grupa  miała  okazję  wykazać  się  już 
następnego  dnia.  Dzięki  zdolnościom  kulinarnym  pani 
Maciałowicz  i  Pawła  Hałgasa  ugościliśmy  wszystkich 
przepysznymi racuchami z jabłkami oraz innymi polskimi 
specjałami.  Podobno  była  to  jedna  z  najlepiej 
przygotowanych  kolacji.  Każdy  wieczór  miał  w  sobie  coś 
specjalnego. 

Codziennie  poświęcaliśmy  też  czas  na  wspólne 
spotkania i pracę w międzynarodowych grupach. Świetnie się 
razem  bawiliśmy.  Niezapomniane  było  również  oglądanie 

meczu  piłkarskiego  Real  Madryt  -  FC  Barcelona  w 
towarzystwie Hiszpanów. Oczywiście, znalazł się też czas na 
pracę,  kiedy  to  po  spotkaniu  z  lokalnymi  władzami 
wzięliśmy udział w akcji „Sprzątanie świata”.  

Podczas  tego wyjazdu zawiązało się  również  wiele 
nowych przyjaźni. Mimo że spędziliśmy ze sobą tylko 10 dni, 
to staliśmy się  jedną wielką,  międzynarodową rodziną .  I 
choć  dzielą  nas  tysiące  kilometrów,  dalej  pozostajemy  w 

kontakcie.
Podsumowując,  pobyt  ten 

był  udany  pod  każdym 
względem, przeżyliśmy wiele 
niezapomnianych  chwil, 
które  zapamiętamy  na 
zawsze.

Karolina Legierska

Nazywam  się  Karolina 
Cyganek, chodzę do klasy 2B. 

Wraz z Anią, Janem, Karoliną, Pauliną i Pawłem oraz panią 
Maciałowicz wyjechaliśmy w połowie kwietnia do Estonii, w 
ramach  projektu  ''Młodzież  w  działaniu''.  Tematem 
przewodnim  projektu  była  pomoc  lokalnej  społeczności, 
mieszkającej kilkadziesiąt kilometrów od miast. Najbardziej 
podobała  mi  się  praca  w  pomieszanych  grupach,  gdzie 

podawaliśmy  propozycje, 
jak  rozwiązać  problemy 
mieszkańców.  Oprócz 
wolontariatu  mieliśmy 
różne ciekawe gry i zabawy 
oraz  wieczorki,  które 
codziennie  prowadzili 
przedstawiciele  danego 
państwa.  Dzięki  temu 
mogliśmy  bliżej  poznać 
zwyczaje  i  kulturę  oraz 

typowe potrawy związane z ich państwami. Wyjeżdżając do 
Estonii  udoskonaliłam swój  język  angielski  oraz  poznałam 
wielu ciekawych ludzi.
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Wyjazd do Estonii był nową 
i  bardzo ciekawą przygodą. 
Pierwszą noc spędziliśmy w 
Talinie.  Drugiego  dnia 
pojechaliśmy  na  miejsce 
zbiórki,  w  momencie 
spotkania się z młodzieżą z 
innych krajów nie sądziłem, 
że  tak  szybko  się 
zaprzyjaźnimy.

Mieszkaliśmy  w  kompletnej  dziczy,  dodając  do 
tego  nasze  beznadziejne  posiłki,  można  powiedzieć,  że 
przeżyliśmy survival  .  Codziennie mieliśmy zaplanowany 
harmonogram   zajęć.  Jako  polska  grupa  zebraliśmy 
najwięcej pochwał. Wyjazd uznaję za udany ze względu na 
to,  że  była  to  wspaniała  przygoda,  zawarłem  nowe 
znajomości oraz udoskonaliłem język.

Jan Gajdzica

14  kwietnia  2012,  godzina 
6.48 wypoczęci i pełni życia 
wyruszamy w naszą  podróż 
do Estonii.
Późnym wieczorem w Talinie 
odbierają nas opiekunowie, u 
których spędzimy jedną noc. 
Następnego  dnia  w 

godzinach popołudniowych docieramy do Põlvy i jedziemy 
do  naszego  ośrodka,  gdzie  spędzimy  najbliższe  10  dni. 
Zapoznajemy się z ludźmi z różnych państw. Na początku 
troszkę przeraża  mnie  poziom języka angielskiego moich 
kolegów  i  koleżanek,  jednak  po  bardzo  krótkim  czasie 
odnajduje  się  w  grupie.  Zamysłem  naszego  wyjazdu  był 
wolontariat, dlatego każdego dnia odbywaliśmy dyskusje na 
temat  pomagania  innym  ludziom,  opowiadaliśmy  o 

wolontariacie  w  naszej 
szkole,  naszym  kraju.  Po 
całodziennej  pracy  oraz 
różnych  zabawach 
nadchodziły  wieczory,  czyli 
tzw. „Evening”. Polegało to na 
prezentowaniu  czegoś 
charakterystycznego  dla 
danego kraju np. jedzenia. Na 
włoskim wieczorze robiliśmy 
samodzielnie  pizzę.  W 

ostatnim  dniu  zrealizowaliśmy  nasz  plan  tzn.  przez  3 
godziny sprzątaliśmy Põlvę.
Po  10  dniach  wspaniałych  przeżyć  przyszło  pożegnać 
Estonię. Pełni pozytywnych wrażeń wracamy do domu, na 
szczęście, przyjaźnie, które tam zawarliśmy, dalej są przez 
nas podtrzymywane.

Anna Trombik
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