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GIMNAZJALNIK
22 grudnia 2013 roku zmarł nagle nasz kolega, nauczyciel techniki Gimnazjum w Dębowcu - Leszek
Matuszyński.  Człowiek wielkiej dobroci,  zawsze uśmiechnięty i pomocny, zaangażowany w pracę
z uczniami, przygotowujący ich do konkursów, w których osiągali sukcesy. Odszedł od nas wspaniały
człowiek, kolega, wychowawca, nauczyciel. Nic nie wypełni pustki, jaka po nim pozostała.
Pożegnaliśmy  go  27  grudnia  2013  roku  w  wypełnionym  po  brzegi,  przez  rodzinę,  przyjaciół,
nauczycieli, uczniów, absolwentów, kościele św. Marii Magdaleny w Cieszynie. Spoczął na cmentarzu
komunalnym w Cieszynie.

NOWE ZASADY REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2014/2015
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie o systemie oświaty oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7)
Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.2.2014 z dnia 5 lutego 2014 r.
I. Dotyczy uczniów zamieszkałych w obwodzie Gimnazjum w Dębowcu

1. Do Gimnazjum w Dębowcu przyjmowani są wszyscy kandydaci do klasy pierwszej zamieszkali w obwodzie szkoły z urzędu na podstawie zgłoszenia
rodziców uczniów (załącznik nr 1- zgłoszenie).

2. Warunkiem przyjęcia kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły jest:
▪ złożenie pisemnego zgłoszenia przez rodziców (prawnych opiekunów) - termin złożenia do 15 kwietnia 2014 r.,
▪ złożenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia OKE o wynikach sprawdzianu - termin do 1 lipca 2014 r..
Do zgłoszenia (do 1 lipca 2014 r.) należy dołączyć:
▪ wypełnioną kartę informacyjną (załącznik nr 3)
▪ kartę zdrowia,
▪ zdjęcie legitymacyjne.

II. Dotyczy uczniów zamieszkałych poza obwodem Gimnazjum w Dębowcu
1. Do Gimnazjum w Dębowcu mogą być przyjęci do klasy pierwszej uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły (w przypadku gdy nadal gimnazjum

dysponuje wolnymi miejscami) po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
2. Warunkiem przyjęcia kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły jest:
▪ złożenie pisemnego wniosku (załącznik nr 2),
▪ złożenie potwierdzonej kserokopii: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia OKE o wynikach sprawdzianu.
Do wniosku należy dołączyć:
▪ wypełnioną kartę informacyjną (załącznik nr 3),
▪ kartę zdrowia,
▪ 1 zdjęcie legitymacyjne.

3. Kandydaci spoza obwodu podlegają w postępowaniu rekrutacyjnym następującym kryterium:
a) oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
b) wyniki sprawdzianu po szkole podstawowej,
c) szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

4. Przyznawanie punktów za oceny uzyskane w szkole podstawowej i szczególne osiągnięcia uczniów:
a) średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (średnia ocen x 10),
b) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 5 pkt.
c) liczba punktów zewnętrznego sprawdzianu podanej na zaświadczeniu OKE (przeliczenie na punkty – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent),
d) inne osiągnięcia: uzyskanie tytułu finalisty w wojewódzkim konkursie interdyscyplinarnym – 10 pkt.
e) szczególne osiągnięcia  –  w  konkursach  artystycznych  i  sportowych lub  inne konkursy,  co najmniej  na  szczeblu  powiatowym wymienione na

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – max 5 pkt.
5. Laureaci konkursów interdyscyplinarnych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty oraz laureaci konkursów organizowanych przez kuratorów

oświaty w innych województwach, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej, przyjmowani są do wybranego
gimnazjum niezależnie od kryteriów podanych w poprzednich punktach.

6. Nie  przyjmuje  się  do  gimnazjum  kandydata  mieszkającego  poza  obwodem,  który  uzyskał  w klasie  szóstej  nieodpowiednią  lub  naganną  ocenę
zachowania albo poza szkołą wszedł w konflikt z prawem.

7. Uczniowie są przyjmowani do gimnazjum w kolejności zgodnej z sumą punktów do dostępnych miejsc dla kandydatów.
8. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:
▪ kandydaci, którzy uczęszczali do szkół podstawowych z terenu Gminy Dębowiec,
▪ kandydaci, których rodzeństwo uczęszczało lub uczęszcza do Gimnazjum w Dębowcu.

9. O przydziale punktów decyduje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora.
10. Harmonogram działań dotyczących rekrutacji dla uczniów spoza obwodu:

termin działanie

od 15 kwietnia do 22 maja 2014 r. składanie przez rodziców wniosków kandydata zamieszkałego poza obwodem – wraz z dokumentacją

od 1 lipca 2014 r. do godz. 15.00 dostarczanie kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach sprawdzianu

3 lipca 2014 r. godz. 15.00 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

do 7 lipca 2014 r. godz. 15.00 potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia poprzez dostarczenie oryginału świadectwa i zaświadczenia

8 lipca 2014 r. godz. 15.00 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do gimnazjum
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11. Procedury odwoławcze:
a) w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych rodzic kandydata lub prawny

opiekun może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły,
b) uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub prawnego opiekuna z wnioskiem,
c) rodzic kandydata lub prawny opiekun może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie do rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia

otrzymania uzasadnienia,
d) dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji  rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Dyrektor szkoły

rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły
przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

12. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające,
które powinno zakończyć się do końca sierpnia 2014 r.

Dyrektor Gimnazjum w Dębowcu
mgr Felicja Dudzińska

Załączniki wymagane podczas rekrutacji można pobrać ze strony gimnazjum www.gimnazjum.debowiec.cieszyn.pl

SZKOLNE KOLĘDOWANIE - JASEŁKA
Przed świętami Bożego Narodzenia 20.12.2013r. uczniowie gimnazjum zaprosili
całą  społeczność  szkoły  wraz  z  panią  dyrektor  Felicją  Dudzińską,  gronem
pedagogicznym, przewodniczącą Rady Rodziców panią Beatą Branc – Gorgosz
na świąteczne przedstawienie pt. „Wigilijna ulica”. Świetna gra aktorów, bogata
oprawa  muzyczna  przygotowana  pod  kierunkiem  nauczyciela  muzyki  pana
Tadeusza Kraszewskiego oraz dekoracja wykonana przez młodzież pod okiem
plastyka pani Doroty Don, wprowadziły wszystkich w świąteczny nastrój. Były
szczere życzenia i łamanie się opłatkiem. W atmosferze wzajemnej życzliwości
wróciliśmy ze szkoły świętować do naszych domów.
16 stycznia 2014r. w ramach zebrania dla rodziców, młodzież gimnazjalna ten
sam spektakl  zadedykowała Rodzicom, składając przy tej  okazji  noworoczne
życzenia

Anna Ficoń

XIII WOJEWÓDZKI KONKURS BIBLIJNY DLA GIMNAZJÓW 2013/2014
6 marca 2014r. w Bielsku – Białej odbył się etap rejonowy XIII Wojewódzkiego Konkursu Biblijnego. Uczeń klasy IIB – Paweł Grzybek zakwalifikował się
do etapu wojewódzkiego, który będzie miał miejsce w Gliwicach 10 kwietnia 2014r.

Anna Ficoń

„I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ŚW. MIKOŁAJEM!”
Powoli w naszej szkole tradycją staje się coroczna akcja „I ty możesz zostać św. Mikołajem!”. W okresie przedświątecznym uczniowie i nauczyciele gimnazjum
przynoszą do szkoły drobne podarunki: maskotki, gry, słodycze, artykuły szkolne, zabawki – a wszystko po to, aby na twarzach wszystkich dzieci mógł
zagościć uśmiech. Akcji patronuje Samorząd Uczniowski, który najpierw organizuje zbiórkę, a następnie wraz z nauczycielem rozwozi paczki do wybranych
w gminie dzieci.
Zbiórka z roku na rok cieszy się coraz większym powodzeniem, o czym świadczy rosnąca liczba paczek, a tym samym rosnąca liczba uśmiechów. Uczniowie
bardzo chętnie angażują się w pomaganie i po raz kolejny udowadniają, że można na nich liczyć oraz że pomaganie jest fajne! Pamiętajmy, że okazane dobro
do nas wraca!

Iwona Wiencek – Machała

WYCIECZKA NAUKOWA – PLANETARIUM, KOPALNIA, PALMIARNIA
4 marca br. odbyła się wycieczka do Chorzowa, Zabrza i Gliwic. W wycieczce brali udział
uczniowie 1  i  2  klasy Gimnazjum w Dębowcu oraz opiekunowie będący nauczycielami
w tej samej placówce. Podróż rozpoczęła się o godzinie 7.50 z przystanku autobusowego
Dębowiec  Centrum,  który  był  miejscem  zbiórki  wszystkich  uczestników.  Następnie
zostaliśmy  skierowani  do  trzech  autobusów,  którymi  dotarliśmy  do  celu  pierwszego
miejsca  naszej  wycieczki,  czyli  do  Planetarium  w  Chorzowie.  Uczestniczyliśmy
w wykładzie  na temat  astronomii  oraz  poznaliśmy tajemnice  zmieniającego się  nieba.
Po udanym pokazie pojechaliśmy do Zabrza, gdzie zjechaliśmy 370 metrów pod ziemię
do Kopalni  Węgla  Kamiennego  "Guido".  Zwiedzając  podziemia  i  zakamarki  wraz
z przewodnikiem,  dostrzegliśmy  ogromny  trud  pracy  górników  oraz  ich  wielkie
poświęcenie.  Ostatnim  punktem  w  programie  naszej  wycieczki  było  odwiedzenie
gliwickiej palmiarni, gdzie mogliśmy podziwiać florę i faunę żyjącą w bardzo zbliżonych
do  naturalnych
warunkach
atmosferycznych.  Był
to prawdziwy  raj  dla
pasjonatów  roślinności
i miłośników  przyrody.

Stamtąd  wróciliśmy  do  Dębowca,  około  godziny  19  nasza  wycieczka  dobiegła  końca
i w towarzystwie rodziców rozeszliśmy się do domów.  Była to bardzo ciekawa podróż,
pełna wrażeń i nowych doświadczeń. Z całą pewnością wróciliśmy z niej bogatsi w szeroko
rozwiniętą wiedzę.

Natalia Konieczna

W grudniu 2013r. w wycieczce naukowej uczestniczyli również uczniowie klas trzecich.
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Z DĘBOWCA DO WŁOSKIEGO AVEZZANO
Było bardzo miło, bardzo podobało mi się miasto i okolice, zaskoczyło mnie
to, że wszyscy ludzie byli bardzo
mili,  a korzyść takiego projektu
to to, że można podszkolić język
i poznać nową kulturę.

Michał, 3c

Według  mnie  ten  wyjazd  był
najlepszym  w  moim  życiu.
Poznałam  wiele  miłych
i zabawnych  osób,  z  którymi
rozmawiałam,  a  w  dodatku
szlifowałam  język.  Mimo  że
pogoda  nie  zawsze  była  ładna,
nie przeszkadzało mi to zbytnio,
bo cały czas byliśmy zajęci, przez
co  cały  tydzień  zleciał  mi  jak
jeden dzień. Często coś jedliśmy
i  to  dużo,  ale  szybko  się
przyzwyczaiłam.  Jedzenie  było
boskie. Rzym zaskoczył mnie pozytywnie. Przez tak krótki czas zżyłam się
z paroma osobami i ciężko było opuścić Włochy. Bardzo polubiłam swoją
włoską koleżankę, więc byłoby mi smutno, gdybyśmy zakończyły znajomość
(ale oczywiście tego nie zrobimy). Chciałabym tam wrócić na dłużej.
Plusami  takich  projektów jest  to,  że  można poznać  inną kulturę,  ludzi,
jedzenie, zobaczyć piękne miejsca i wykorzystywać
język angielski w rozmowie. Korzyścią jest też to, że
uczniowie pokrywają tylko część kosztów wyjazdu.

Monika, 3c

Wyjazd  do  Włoch  okazał  się  dobrym pomysłem.
Było  miło  i  przyjemnie.  Poznałam  sporo  ludzi
i podszkoliłam  język.  Dziękuję  bardzo  Paniom
za ten wyjazd i kolejny rok wspólnej wymiany.

Kalina 3c

Wymiana z krajem takim jak  Włochy była czymś
bardzo  dobrym.  Nauczyliśmy  się  wielu  rzeczy
o tym,  jak  oni  żyją,  jaką  mają  kulturę,  co  jedzą
i czego  się  uczą.  Podobało  mi  się  to,
że mieszkaliśmy u  włoskich rodzin.  Według  mnie
jedynym minusem jest to, że będziemy się znać de
facto dwa tygodnie, a potem nasz kontakt ograniczy
się do internetu.

Michał, 2a

Wyjazd  do  Włoch  wspominam  bardzo  dobrze.  Nowi  koledzy/koleżanki
i kolejny zakątek świata zwiedzony. Taki system edukacyjny to dla polskich
uczniów marzenie. Włosi za dużo jedzą, ale to tylko jeden minus, za to takie
projekty  mają  wiele  pozytywnych  stron  m.in.  codzienna  komunikacja
w języku  obcym (początki  były  trudne,  ale  z  każdym dniem było  coraz
lepiej). Teraz tylko czekamy, aż koledzy z Włoch zawitają w Polsce.

Miriam, 3c

Uważam, że takie wyjazdy są bardzo potrzebne. Uczymy się na nich języka
angielskiego,  poznajemy  inne  kultury,  a  inni  poznają  kulturę  Polski.
Osobiście,  wyjazd  uważam
za bardzo udany. Wszyscy są
zadowoleni  z  rodzin,  do
których  trafili.  Bardzo
podobała  mi  się  również
wycieczka  do Rzymu,  gdzie
zwiedziliśmy  mnóstwo
pięknych zabytków.

Tomek, 2b

Pobyt  we  Włoszech  okazał
się  bardzo  interesującym
doświadczeniem.  Mogliśmy
poznać  zwyczaje,  kuchnię
i kulturę,  które  jak
zobaczyliśmy,  różnią  się  od
naszych. Nasi włoscy koledzy
i  ich  rodziny  byli  mili
i otwarci.  Większość  czasu

spędzaliśmy razem, dlatego pożegnanie okazało się bardzo trudne. Mieliśmy
okazję  zwiedzić  wiele  cudownych  miejsc
i zobaczyć  okolice.  Myślę,  że  takie  projekty
uczą  nas  współpracy,  pewności  siebie
i tolerancji.

Hania, 3c

W środę, 26 lutego wylecieliśmy z Krakowa
do  Rzymu.  Następnie  udaliśmy  się
autobusem  do Avezzano,  gdzie  mieściła  się
szkoła  i  nasi  gospodarze  odebrali  nas,  by
zabrać  nas  na  lunch  do domów.  Zaraz  po
przyjeździe można było podziwiać cudowne
widoki gór, które były dosłownie wszędzie. To
mnie  bardzo  pozytywnie  zaskoczyło.  Włosi
okazali  się  bardzo mili,  otwarci  i  zabawni.
Szkoła prezentowała się dobrze,  było w niej
mnóstwo  uczniów  i  można  było  dostrzec
różnice między naszą, a ich szkołą. W sobotę
odbyła się pierwsza wycieczka -  do Rzymu.

Pogoda nie  dopisała.  Mieliśmy możliwość  spotkać  Panią  Monikę Kałużę
i zwiedzić  wiele  pięknych  i niezapomnianych  miejsc.  Kolejna  wycieczka
odbyła się we wtorek - muzeum oraz miasteczko, mieszczące się niedaleko
Avezzano.  Jak  wiadomo,  jedzenie  różniło  się  od  naszego,  mnóstwo
makaronów (z pewnością za dużo) i pizzy. Ale najlepsze co mieli Włosi, to

słodycze.  Tydzień  minął
bardzo  szybko.  5  marca
o 3 nad ranem zebraliśmy
się  niedaleko  szkoły,
pożegnaliśmy
i odjechaliśmy.  Trzeba
było  znów  wrócić  do
szarej  rzeczywistości.
Spędzony  tam  czas  będę
wspominać  pozytywnie.
Takie  projekty  niosą  ze
sobą  korzyści,  trzeba  się
jakoś  dogadywać.
Czasami nie było to łatwe
i wymagało kreatywności.
Poznanie  kultury,
zwyczajów na pewno jest
też istotne. Teraz wszyscy
czekamy  na  przyjazd

Włochów do Polski i utrzymujemy z nimi kontakt.
Noemi, 3c

26 lutego polecieliśmy do Włoch. Było fantastycznie. Nasi gospodarze ciepło
nas powitali.  Na obiad jadają głównie makarony w przeróżnych formach -
akurat ta dieta niespecjalnie przypadła mi do gustu. Również szynki, które
Włosi  tak  uwielbiają,  nie  spotkały  się  ze  specjalną  aprobatą  Polaków
(prosciutto?) Oprócz tego mają, oczywiście, dużo pizzy i pyszne lody. Włosi
mają  nieco  inne  zwyczaje  w  domu  -  na  przykład  nie  zdejmują  butów.
Gdziekolwiek się rozejrzeć, otaczały nas góry, często ośnieżone. W sobotę
pojechaliśmy do Rzymu, to bardzo piękne, chociaż stare miasto. Ostatniego
dnia odwiedziliśmy również Sulmonę, gdzie odbywał się karnawał. Lekcje w

szkole  nie  były  specjalnie  trudne.  Po  lekcjach
spędzaliśmy  czas  z  “naszymi  Włochami”,  czyli
świetnie  się  bawiliśmy.  Uważam,  że  takie
wymiany  to  świetna  okazja,  by  nauczyć  się
odpowiedzialności i podszkolić język angielski -
chociaż tak naprawdę w każdej sytuacji udawało
nam się dogadać.

Ola, 3c

Nasza podróż zaczęła się 26 lutego od przejazdu
busem z Dębowca na lotnisko w Krakowie.  Po
dwu  godzinach  jazdy  przyjechaliśmy  do  Balic.
I dopiero  w  tym  momencie  nasza  podróż  do
Włoch  zaczęła  się  rozkręcać.  Dla  wielu  z  nas
podróż  samolotem  była  czymś  nowym.  (Dla
mnie  też).  Po dwóch  godzinach  lotu
wylądowaliśmy  na  pięknej  włoskiej  ziemi.
Później  podróż  do  Avezzano,  która  zauroczyła
nas  wszystkich  pięknymi  widokami.  Po
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przyjeździe  do Avezzano chwilę  poczekaliśmy na swoje  włoskie  rodziny.
Mniej więcej wiedzieliśmy, jak wyglądają ponieważ, utrzymywaliśmy z nimi
kontakt  dzięki  Facebookowi.  Po  przyjeździe  do  swojej  rodziny
i zaaklimatyzowaniu  się  w  nowym  miejscu,
zmęczony  po trudzie  podróży  poszedłem spać.
Tak  minął  pierwszy  dzień  we Włoszech.  Przez
kolejne dni chodziliśmy ze swoimi Włochami lub
Włoszkami  do  szkoły  i  poznawaliśmy  piękne
zakątki  okolicy.  Ja  miałem  zaszczyt  mieszkać
z Włoszką.  W  sobotę  pojechaliśmy  zwiedzać
Rzym.  Niestety  pogoda nie  dopisała.  Ale  i  tak
zrobiliśmy  sobie  zdjęcie  pod  Colosseum
i w innych  ciekawych  miejscach  Rzymu.
Niedziela  była  dniem  odpoczynku  i  lenistwa.
W końcu wyspany. Poniedziałek i wtorek minęły
nam  bardzo  bardzo  szybko.  Środa  to  dzień
naszego  przyjazdu  do  domu.  Czas  rozstań  ze
swoimi  włoskimi  rodzinami.  Przez  ten  krótki
tydzień  czasu  bardzo  się  ze  sobą  zżyliśmy
i trudno  nam  było  się  rozstawać  ze  sobą.  We
Włoszech bardzo mi się podobało to,  że ludzie
tam mają całkiem inne podejście do życia niż my
Polacy. Jedyną rzeczą która mogła się nie podobać, było to, że Włosi bardzo
śmiecą.  Wszędzie są pudełka po papierosach czy innych rzeczach.  Plusy
takich wymian są ogromne. Uczymy się samodzielności i tego, że jesteśmy
daleko od domu, poradzenia sobie z tęsknotą za rodziną. Szlifujemy swój
język angielski. Zwiedzanie ciekawych miejsc. Według mnie każdy, kto chce
w przyszłości  używać
języka  angielskiego,
powinien na taką wymianę
pojechać  i  spróbować
swoich sił, sprawdzić co tak
naprawdę umie powiedzieć
w języku obcym.

Michał, 3b

Cóż,  wyjazd  był  świetny,
bardzo  podobało  mi  się
tamtejsze  otoczenie,
jedzenie  oraz  to,  że
wszyscy ludzie byli bardzo
mili.  Minusem  był  słaby
poziom języka angielskiego
większości Włochów.

Szymek, 3c

26 lutego o godz. 5:00 wyruszyliśmy autokarem z przystanku w Dębowcu na
lotnisko w Krakowie.  Pierwszy raz leciałam samolotem i nie wiedziałam,
z czym to  się  je.  Parę  wstrząsów i  lekkiej  paniki  dodało  wrażeń.  Około
godziny 12:00 wylądowaliśmy w Rzymie, gdzie czekali na nas organizatorzy
projektu  wymiany.  W  pierwszym dniu  mieliśmy  okazję  poznać  naszych

przyjaciół,  u  których  mieliśmy spędzić  tylko  tydzień  czasu.  Trafiłam  do
domu  Arianny,  który  mieścił  się  25  km  od centrum  miasta  Avezzano.
Dziewczyna  okazała  się  spokojna,  sympatyczna,  jednak  małomówna,

dlatego też nie do końca się
polubiłyśmy.  Miałam
przyjemność  poznać  jej
znajomych,  którzy  okazali
się  dla  mnie  lepszym
towarzystwem.  Następnego
dnia odwiedziliśmy szkołę, w
której  wszystko  wygląda
zupełnie  inaczej.  Byłam
pozytywnie  zaskoczona
atmosferą  w  budynku,  jak
i stosunkami  uczniowsko  -
nauczycielskimi.  W  sobotę
udało  nam  się  zwiedzić
ogromny  i  jakże  piękny
Rzym.  Mimo  długiej
i deszczowej  wycieczki
wszyscy  dobrze  się
bawiliśmy.  W  środę,  około

godziny  3  nad  ranem  spotkaliśmy  się  22-osobową  grupą  na  przystanku
autobusowym, gdzie żegnaliśmy swoich wspaniałych, włoskich przyjaciół.
Nie obeszło się bez płaczu i smutku. Usadowiliśmy się na swoich miejscach
w autobusie, pomachaliśmy wszystkim i odjechaliśmy. Tak skończył się nasz
tygodniowy pobyt we włoskim Avezzano. Cóż mogę powiedzieć...  Wyjazd

wspominam  bardzo  dobrze,  szczerze  mówiąc
chciałabym  tam  zostać  jeszcze  dłużej.  Dziękuję
pani  Joannie  Maciałowicz,  jak  i  pani  Barbarze
Szczypce,  które  podjęły  się  trudnego  wyzwania-
opieki nad 20-osobową grupą młodych ludzi.

Paulina, 3c

Wyjazd do Włoch był bardzo udany. Podczas tego
tygodnia  mieliśmy  okazję  poznać  inną  kulturę,
zobaczyć,  jak  żyją inni  ludzie,  a przy tym każdy
mógł  sprawdzić  swoje  umiejętności  językowe.
Chodząc  razem  z  włoskimi  uczniami  do  szkoły,
zobaczyliśmy na własne oczy, jak wiele różni nasze
szkoły.  Zobaczyliśmy  również  codzienne  życie
Włochów. Myślę, że był to bardzo dobrze spędzony
tydzień  i  że każdy z  nas wyniesie coś  dla siebie
z tego wyjazdu.

Ania, 3c

Wyjazd bardzo mi się podobał ,szczególnie dzień spędzony na zwiedzaniu
Rzymu. Takie projekty pozwalają poznać ludzi i kulturę z innych krajów.

Piotrek, 3c

W dniach od 26 lutego do 5 marca br. 20 uczniów Gimnazjum w Dębowcu wraz z dwoma nauczycielkami (J. Maciałowicz i B.Szczypką) uczestniczyło
w wymianie z  włoską szkołą LICEO  SCIENTIFICO  „V.POLLIONE”  w miejscowości  Avezzano.  Szkoła  ta to  ogromny kompleks  3 budynków,  do której
uczęszcza ponad 1000 uczniów i pracuje około 120 nauczycieli.
Przez cały tydzień uczestniczyliśmy w zajęciach lekcyjnych, mając możliwość porównania zarówno warunków lokalowych, jak i systemów edukacyjnych obu
państw.
Po zajęciach w szkole uczniowie wraz ze swoimi gospodarzami, u których byli goszczeni  mieli okazję poznania kultury, zwyczajów panujących w domach,
posmakowania kuchni włoskiej, a także zwiedzanie przepięknych miasteczek bogatych w zabytki i urocze zakątki. Cała grupa miała możliwość zwiedzenia
Rzymu z jego przepięknymi zabytkami i uroczymi uliczkami z wyjątkową rzymską atmosferą, której nie zakłóciła nawet deszczowa pogoda. Mieliśmy także
miłą okazję spędzenia tego dnia z panią M. Kałużą (byłą nauczycielką historii i WOS), która stała się naszym przewodnikiem po stolicy Włoch. Pobyt we
Włoszech to kolejne nowe przyjaźnie, wymiana doświadczeń, poznawanie nowej kultury, obcowanie na co dzień z językiem angielskim, przełamanie barier
komunikacyjnych i kulturowych.
Nasi uczniowie po raz kolejny okazali się doskonałymi reprezentantami naszego regionu i kraju. Wszyscy gospodarze i nauczycieli byli zachwyceni wysoka
kulturą młodzieży oraz ich umiejętnościami językowymi. Pełni wrażeń wróciliśmy do Dębowca i rozpoczynamy przygotowania do przywitania włoskich
uczniów i nauczycieli początkiem kwietnia.

Koordynator projektu
Joanna Maciałowicz

nauczyciel języka angielskiego
Serdecznie podziękowania za pomoc w realizacji projektu pani Barbarze Szczypce, Dyrekcji oraz Rodzicom.

PODZIĘKOWANIA
W imieniu rodziców, uczniów oraz szkoły chcemy serdecznie podziękować niżej wymienionym firmom za wsparcie finansowe projektu.

PPHU BAŚCIK. PIOTR BAŚCIK
BANK SPÓŁDZIELCZY W SKOCZOWIE

RECTUS POLSKA SP.Z O.O
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