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GIMNAZJALNIK
ZŁOTA KSIĘGA ABSOLWENTÓW

PAULINA SŁAWIŃSKA
Urodzona 16 sierpnia 1997 r. w Cieszynie, cór-
ka Barbary i Dariusza, zamieszkała w Iskrzy-
czynie,  gdzie  ukończyła  Szkołę  Podstawową 
z wyróżnieniem.
W latach 2010 – 2013 uczęszczała do Gimna-
zjum w Dębowcu, w którym w ciągu trzech lat 
nauki uzyskiwała najwyższe wyniki w szkole: 
kl I – śr. 5,64;  kl II – śr. 5,53;  kl III – śr. 5,61. Za 
swoje  osiągnięcia  otrzymywała  co  roku  sty-
pendium dyrektora gimnazjum.
Była uczennicą o wszechstronnych zaintereso-
waniach,  brała  udział  w  wielu  konkursach 
przedmiotowych:  z  matematyki,  chemii,  hi-
storii, geografii, języka angielskiego. W roku szkolnym 2011/2012 została Fi-
nalistką  Wojewódzkiego  Konkursu  Przedmiotowego  z  Historii.  W roku 
szkolnym 2012/2013 została Finalistką Wojewódzkiego Konkursu Przedmio-
towego z Chemii oraz Laureatką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowe-
go z Geografii,  dzięki temu została zwolniona z egzaminu gimnazjalnego 
w części  matematyczno  –  przyrodniczej.  Ponadto  w  roku  szkolnym 
2010/2011  uzyskała  wynik  dobry  w  Ogólnopolskim  Konkursie  Języka 
Angielskiego  „FOX”,  w  roku  szkolnym  2011/2012  otrzymała  wyróżnienie 
w Powiatowym  Konkursie  Języka  Angielskiego  „English  is  cool”  oraz 
wyróżnienie  w  Międzynarodowym  Konkursie  „Kangur  Matematyczny”. 
W roku szkolnym 2011/2012  zajęła I  miejsce (drużynowo) w Powiatowym 
Konkursie „Maria Skłodowska – Curie – kobieta niezwykła”.
Pełniła zaszczytną funkcję asysty pocztu sztandarowego Gimnazjum w Dę-
bowcu. Na egzaminie gimnazjalnym uzyskała najwyższy wynik w szkole.
Była wzorową, godną naśladowania uczennicą. Swoje wszechstronne uzdol-
nienia  i  zainteresowania  rozwijać  będzie  w  III  LO  im.  S.  Żeromskiego 
w Bielsku – Białej w klasie o profilu biologiczno – chemicznym.

ANETA HERCZYK
Urodzona  7  stycznia  1997 r. 
w Cieszynie,  córka  Wiesławy 
i Leszka, zamieszkała w Kostko-
wicach. W 2010 roku ukończyła 
z wyróżnieniem Szkołę Podsta-
wową im. K. Śliwki w Ogrodzo-
nej.
W  latach  2010  –  2013  była 
uczennicą  Gimnazjum  w Dę-
bowcu.  Odznaczała się  wysoką 
kulturą osobistą i wielkim zaan-
gażowaniem we wszelkie działa-

nia szkolne. Osiągała bardzo dobre i celujące wyniki w na-
uce, otrzymując świadectwa z wyróżnieniem i stypendia dy-
rektora gimnazjum za swoje osiągnięcia.
Brała udział w wielu konkursach przedmiotowych na szcze-
blu powiatowym i wojewódzkim. W roku szkolnym 2011/2012 
została Laureatką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowe-
go z Geografii, sukces ten spowodował zwolnienie z egzami-
nu gimnazjalnego w części  matematyczno – przyrodniczej. 
W roku szkolnym 2012/2013 została Finalistką Wojewódzkie-
go Konkursu Przedmiotowego z Wiedzy o Społeczeństwie. 
Ponadto brała udział w XIX Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży 
w Warszawie.  W roku szkolnym 2011/2012  zajęła I  miejsce 
(drużynowo) w Powiatowym Konkursie „Maria Skłodowska – 
Curie – kobieta niezwykła”.
Była wzorową, godną naśladowania uczennicą. Swoje uzdol-
nienia i zainteresowania zamierza rozwijać, kontynuując na-
ukę w I LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie w klasie o pro-
filu ekonomicznym.

Wpisane do Złotej Księgi Absolwentów uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 21 czerwca 2013 roku

ADOPCJA NA ODLEGŁOŚĆ
„Bogatym nie jest ten, kto wiele posiada, ale ten kto potrafi się dzielić”

Od 1 kwietnia 2013 gimnazjaliści rozpoczęli adopcję misyjną. Każda klasa wraz ze swoim wychowawcą 
co miesiąc zbierała datki  na ten cel.  17  czerwca br.  wpłacono zebraną kwotę – 125 euro na konto Adopcji  
Misyjnej Ojców Oblatów w Poznaniu. Ta kwota wystarczy na: opłacenie 1 roku nauki (w gimnazjum), zakup 
przyborów,  mundurka  oraz  ciepłego  posiłku  w  ciągu  dnia  jednej  uczennicy  z  gimnazjum  w LOKHIPUR 
w Bangladeszu. Tamtejsza szkoła liczy 500 uczniów, nauka jest dla tych dzieci wielką szansą na uniknięcie losu 
współczesnego niewolnika, pracującego na plantacji herbaty.
Jako społeczność szkolna zostaliśmy „rodzicami adopcyjnymi” Lili  Naidu. Przez cały rok będzie ona mogła 
uczęszczać do klasy pierwszej Gimnazjum w Lokhipur.
W tym roku szkolnym, od października uczniowie wraz z wychowawcami będą kontynuować adopcję.
Uczennice Wolontariatu Misyjnego:

Joanna Czyż, Wioletta Foltyn, Oliwia Matula, Dominika Niewdana (rok szkolny 2012/2013)
Marcelina Adamek, Anna Pietrzyk, Aleksandra Wojtusiak (rok szkolny 2013/2014)
oraz opiekunowie : Anna Ficoń i Jadwiga Feber będą koordynować działania na terenie szkoły.

STUDNIA ZA MAKULATURĘ
Kilogram niepotrzebnego papieru to 75l wody dla Sudańczyków z Południa, którzy wciąż borykają się z biedą i brakiem źródeł 

wody pitnej. Cała studnia kosztuje ok. 45 tys. złotych. Możemy ją wybudować! To niewiele kosztuje – trochę wysiłku by dostarczyć niepo-
trzebną makulaturę. W naszej parafii zbiórka została przeprowadzona w dniach od 8 do 15 września. Codziennie można było przynosić ma-
kulaturę do domu katechetycznego przy parafii św. Małgorzaty w Dębowcu w tygodniu od godz. 16:00 do 17:00 i 18:00 do 18:30, a w niedzielę 
przed i po Mszy Św. Akcja została również przeprowadzona w Gimnazjum w Dębowcu. Młodzież spoza Dębowca gromadziła makulaturę 
w szkole.
Makulaturę odebrała firma Eko-Wtór z Bystrej. Po akcji makulatura była ważona, a firma bezpośrednio przelała pieniądze do Łódzkiej Fun-
dacji. Organizatorzy natomiast otrzymali potwierdzenia wpłaty.
Za akcję odpowiedzialni byli: ks. proboszcz Marian Kubecki oraz katecheta Anna Ficoń
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STYPENDIA UNIJNE – V EDYCJA PROGRAMU
Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego rusza kolejna edycja programu stypendialnego „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”. Każdy 
uczeń, który chciałby skorzystać z takiego stypendium, musi spełnić wszystkie kryteria podstawowe oraz przynajmniej jedno z kryteriów 
dodatkowych (wymienione są tylko warunki dotyczące ucznia gimnazjum):
kryteria podstawowe:
 uczęszczanie do szkoły gimnazjalnej znajdującej się na terenie województwa śląskiego;
 stałe zamieszkanie na terenie województwa śląskiego;
 średnia ocen z trzech wybranych przez wnioskodawcę (ucznia) przedmiotów kierunkowych z zakresu nauk matematyczno – przyrod-

niczych i technicznych (tzn. matematyka, geografia, biologia, chemia, fizyka, przyroda, informatyka i zajęcia techniczne) uzyskana na 
zakończenie poprzedniego roku nauki (2012/2013) wynosi co najmniej 5,00;

 średnia ocen ze wszystkich przedmiotów uzyskana na zakończenie poprzedniego roku nauki wynosi co najmniej 4,20;
 przeciętny miesięczny dochód w rodzinie ucznia przypadający na jednego członka rodziny, z roku kalendarzowego poprzedzającego 

rok szkolny, na który przyznawane będzie stypendium (w tym przypadku jest to rok 2012), nie przekracza kwoty 1078,00 zł. Wyjątkiem 
jest sytuacja, gdy członkiem rodziny jest dziecko do 16 roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub dziecko z orzecze-
niem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. W takiej sytuacji maksymalny dochód na osobę wynosi 1246,00 zł;

 za okres, na jaki będzie przyznawane stypendium w ramach projektu uczeń nie może pobierać stypendium finansowanego ze środków 
publicznych w zakresie tożsamym lub zbliżonym do możliwego do otrzymania w ramach projektu, które spowodowałoby podwójne fi-
nansowanie wydatków.

kryteria dodatkowe:
 uzyskanie w okresie trzech poprzednich lat szkolnych tytułu laureata lub finalisty konkursu o zasięgu co najmniej wojewódzkim lub 

olimpiady/turnieju co najmniej II stopnia;
 co najmniej 85% możliwych do zdobycia punktów ze sprawdzianu zewnętrznego na zakończenie szkoły podstawowej.
Wszyscy uczniowie, którzy spełniają wymagane kryteria muszą złożyć osobiście lub wysłać komplet dokumentów w terminie od 16 wrze-
śnia do 18 października 2013r. (decyduje termin wpłynięcia dokumentów do urzędu). Wszystkie bieżące informacje na temat projektu 
(adresy urzędów oraz wymagane dokumenty) znajdują się na stronie gimnazjum (www.gimnazjum.debowiec.cieszyn.pl) oraz na stronie 
projektu (www.efs.slaskie.pl). Uczniowie, którzy spełniają podane wymagania i są zainteresowani otrzymywaniem stypendium lub mają py-
tania dotyczące otrzymywania stypendium mogą zgłosić się do szkolnego koordynatora projektu Barbary Szczypka.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2012/2013
POŻEGNANIE KLAS TRZECICH
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