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GIMNAZJALNIK
BEZPIECZNE WAKACJE 2014r. – NIE UFAJ NIEZNAJOMYM!

WAKACJE to czas odpoczynku, nawiązywania nowych znajomości, wyjazdów indywidualnych i grupowych. To czas, który możemy poświęcić na rozwijanie
zainteresowań i pasji, pomaganie rodzicom, dziadkom w pracach domowych i rolnych.
DROGI UCZNIU, podczas wakacji pamiętaj o następujących zasadach:
1. Nie ufaj nieznajomym: nie korzystaj z propozycji podwożenia, poczęstowania się czymkolwiek , zaproszenia do domu lub na spotkanie.
2. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i innych podczas podróży i w domu:
▪ w dni upalne nie zapominaj o nakryciu głowy i wypijaniu 2 litrów wody mineralnej dziennie,
▪ smarowaniu się kremem z filtrem UV, dbaniu o porządek i środowisko w swoim otoczeniu – nie śmieć,
▪ przygotuj się do wyprawy w góry czy na wycieczkę rowerową – opracuj plan wycieczki, sprawdź pogodę, zabierz podręczne rzeczy tzw. „niezbędnik po-

dróżnika” (apteczka, woda, okrycie przeciwdeszczowe i humor),
▪ na basenie, nad wodą dostosuj się do obowiązujących zasad, nie narażając bezpieczeństwa swojego i innych, przebywaj w miejscach do tego wyzna-

czonych,
▪ uważaj podczas prac polowych, nie narażając się na wypadki.

3. Odmawiaj, mów zdecydowane NIE, kiedy ktoś namawia cię do wypicia alkoholu, palenia papierosów i zażywania narkotyków – pamiętaj, masz tylko jed -
no życie i przeżyj go, jak potrafisz najlepiej!!! Nie wsiadaj do samochodu  z kierowcą, który jest pod wpływem alkoholu, bo naraża na niebezpieczeństwo
ciebie i innych uczestników ruchu!

4. Pamiętaj o ważnych telefonach: 112 – numer alarmowy, 998 – straż pożarna, 997 – policja, WOPR – 601-100-100, GOPR – 33-82-96-900, TOPR – 998-997
5. Bądź ostrożny w nawiązywaniu nowych kontaktów w sieci. Nigdy nie wiesz, kto jest po drugiej stronie i jakie ma zamiary wobec ciebie! Nie podawaj swo-

ich danych, adresu, numeru telefonu. Nie umawiaj się na spotkania z nieznajomymi bez zgody rodziców! Pamiętaj Internet to nie wszystko. Wykorzystuj
go mądrze!

6. Ciesz się czasem wakacji, mądrze je spędzając w gronie rodzinnym, sprawdzonych przyjaciół oraz kolegów i koleżanek!
Na zakończenie życzę wszystkim uczniom, nauczycielom i rodzicom wspaniałego czasu wakacji i do zobaczenia we wrześniu!

Jadwiga Feber, pedagog szkolny

SUKCESY GIMNAZJALISTÓW NA TURNIEJU BRD
W sobotę 5 kwietnia reprezentacja naszego

Gimnazjum  w  składzie:  Tomasz  Bochenek,
Paweł Pałka, Kacper Gabzdyl wzięła udział w
Powiatowym  Finale  XXXVII  Ogólnopolskiego
Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.
W tym roku odbył się on w Klimatycznej Szkole
Podstawowej   nr  2  im.  Jerzego  Michejdy  w
Ustroniu. W konkursie wzięły udział reprezen-
tacje 6 gimnazjów powiatu cieszyńskiego, wyło-
nieni w eliminacjach miejsko – gminnych. Roz-
grywki  rozpoczęły  się  testem  ze  znajomości
przepisów ruchu drogowego oraz umiejętności
udzielania pierwszej  pomocy przedmedycznej.
Następnie zawodnicy mieli do pokonania na ro-
werze tor przeszkód i miasteczko ruchu drogo-
wego.

Chłopcy z naszego gimnazjum zakończyli zmagania wielkim sukcesem, zdobywając I miejsce w klasyfikacji ze-
społowej, czym zagwarantowali sobie awans do kolejnego etapu.

Warto zaznaczyć, iż I miejsce w klasyfikacji indywidualnej zdobył uczeń klasy Ib Paweł Pałka
W dniu 29.04.2014r w Gimnazjum w Mazańcowicach odbył się Okręgowy Turniej o Bezpieczeństwie Ruchu Dro-

gowego, gdzie do rywalizacji przystąpiło 5 gimnazjów.
Poziom zawodów okazał się bardzo wysoki, a rywalizacja o miejsca II – III niezwykle zacięta. Ostatecznie, po ro-

zegraniu wszystkich konkurencji, ustalono końcowe wyniki.
Bezkonkurencyjni okazali się gospodarze turnieju. Na drugim miejscu znaleźli się reprezentanci powiatu biel-

skiego, a na najniższym stopniu podium stanęli uczniowie z naszego gimnazjum.
Szkołę reprezentowali również: Paweł Pałka z klasy Ib oraz Tomasz Bochenek i Kacper Gabzdyl z klasy IIa.

Gratulujemy tegorocznych  sukcesów i trzymamy kciuki za rok.
Uczniów do konkursu przygotowywali: śp. Leszek Matuszyński oraz Marcin Słama.

Marcin Słama

PROGRAMISTA Z DĘBOWCA

Michał Kaleta, uczeń klasy II uzyskał tytuł  finalisty w Międzynarodowym Konkursie Programistycznym
„Baltie 2014”, zajął 15 miejsce na 44 uczestników w kategorii C (gimnazjum).

Aby dojść do finału, musiał pokonać kolejne etapy: szkolny, powiatowy, wojewódzki i krajowy. Do etapu woje-
wódzkiego dostali się również: Tomasz Bochenek oraz Jakub Siewko z klasy II, jednak do etapu krajowego zakwalifi-
kował się tylko Michał.

Etap ogólnopolski odbył się w Gdańsku, na Politechnice Gdańskiej. Podczas pobytu w Gdańsku uczestnicy mieli
możliwość zwiedzenia Intela, gdzie przygotowano dla nich różnego rodzaju zajęcia: video-konferencję z pracowni-
kami Intela z innych krajów, lekcję z programowania, laboratorium oraz pokaz możliwości drukarki 3D.

W etapie międzynarodowym wzięli udział uczniowie z Białorusi, Czech, Słowacji oraz Polski. Finał odbył się w
Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Serdecznie gratulujemy Michałowi i życzymy kolejnych sukcesów w następnym roku.
Renata Ciężkowska

VII GWAROWY KONKURS RECYTA  -
TORSKI „TU SÓM MOJI KORZYNIE”

3.06.2014r. w Pierścu odbył się VII Gwa-
rowy  Konkurs  Recytatorski  „Tu  sóm
moji  korzynie”.  Wzięła  w  nim  udział
uczennica klasy IA Paulina Wyleżuch
przygotowane przez nauczycielkę języ-
ka polskiego Aleksandrę Wigłasz. Pau-
lina  zdobyła pierwsze miejsce w ka-
tegorii gimnazjów za recytację tekstu
Stanisławy  Jabłonkowej  pt.  „Ni  ma
kiedy”. 

Aleksandra Wigłasz

X POWIATOWY KONKURS JĘZYKA
ANGIELSKIEGO „ENGLISH IS

COOL”
W tym roku konkurs okazał się wyjąt-
kowy udany dla Gimnazjum w Dębow-
cu.  Do  finału  zakwalifikowali  się  3
uczniowie:  Michał  Kaleta  2a,  Kamil
Soroń 3c i Dawid Wróbel 3c. W finale
konkursu, który odbył się 4 czerwca br.
w Gimnazjum nr 3 w Cieszynie II miej-
sce zdobył MICHAŁ KALETA.

GRATULACJE!
Joanna Maciałowicz
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XII POWIATOWY GIMNAZJALNY KONKURS WIEDZY O REGIONIE „ ŚLĄSK CIESZYŃSKI – MOJA MAŁA OJCZYZNA WCZORAJ I DZIŚ”

22.05.2014r. w Goleszowie odbył się XII POWIATOWY GIMNAZJALNY KONKURS WIEDZY O REGIONIE „ ŚLĄSK CIESZYŃSKI – MOJA MAŁA OJCZYZNA
WCZORAJ I DZIŚ”. Wzięły w nim udział trzy uczennice: Patrycja Czendlik, Paulina Haltof i Miriam Kaleta przygotowane przez nauczycielki: Jolantę Musio -
lik i Aleksandrę Wigłasz. Uczennice nie zajęły co prawda miejsca na podium, ale podczas konkursu miały okazję spotkać się z byłym premierem Rzeczypo-
spolitej Jerzym Buzkiem, obecnym europosłem, pod patronatem którego obył się konkurs.

Aleksandra Wigłasz

DZIEŃ OTWARTY GIMNAZJUM
Dzień Otwarty naszej szkoły stał się powoli coroczną tradycją.

W tym dniu drzwi naszego gimnazjum stoją otworem dla wszyst-
kich adeptów,  którzy rozpoczną w nim naukę w nowym roku
szkolnym. Nie inaczej było i w tym roku, 26 maja o godzinie 8
rano przybyli do nas uczniowie pobliskich szkół podstawowych,
aby móc podziwiać wystrój poszczególnych klas oraz wnętrze bu-
dynku.  Chłopcy przedstawili  nie tak  łatwą jak  by się zdawało,
sztukę jazdy na rowerze w pokazie BRD, a pan Słama z ekipą z 3c
zaprezentował sztukę ratowania życia, czyli pierwszą pomoc. Pani
Szczypka i Pani Maciałowicz zadbały o prezentację multimedial-
ną przedstawiającą bogate życie naszej  szkoły, a pani Wiencek-
Machała wprowadziała obcojęzyczny przerywnik. Hitem jak zwy-
kle okazał się występ chóru i zespół pod batutą pana Kraszewskie-
go. Czas naszym najmłodszym umilono słodkim poczęstunkiem
przygotowanym przez uczniów naszej szkoły.

Może  dzięki  takim  dniom  gimnazjum nie  będzie  jawiło  się
uczniom szkół  podstawowych, jako coś, czego należy się obawiać,
ale jako całkiem przyjazne miejsce, jakim przecież jest.

Tak czy owak Drodzy Uczniowie klas 6  –  do zobaczenia we
wrześniu!!!  A  wszystkim zaangażowanym w organizację  –  ser-
deczne dzięki!!!

Iwona Wiencek – Machała

KLASY III W OSP
Dnia  14  maja  2014r.
klasy  trzecie  miały
okazję wziąć udział w
spotkaniu  ze  straża-
kiem, które odbyło się
w  budynku  OSP  w
Dębowcu.  Mogliśmy
na własne oczy zoba-
czyć  sprzęt  gaśniczy,
przymierzyć  strój
strażacki  i  zasiąść  za
kierownicą  wozu.
Strażak  opowiadał
nam,  do  czego  służą
poszczególne  narzę-
dzia.  Niektórzy z nas
poczuli się jak prawdziwi zawodowcy w stroju strażackim i z butlą tlenową. Pan udzielał
nam odpowiedzi na różne pytania, dzięki czemu zyskaliśmy wiedzę, jak radzić sobie w
trudnych sytuacjach takich jak pożar czy powódź. Myślę, że była to dla nas ciekawa lek-
cja, ponieważ mogliśmy bliżej poznać pracę strażaka i zobaczyć w praktyce to, o czym
uczymy się na lekcjach.

Hanna Bartoszek

WIZYTA W MUZEUM AUSCHWITZ - BIRKENAU
Dnia 30  kwietnia bieżącego roku wszystkie trzecie klasy Gimnazjum w Dębowcu wraz z  wychowawcami  udały  się na wycieczkę do byłego obozu

hitlerowskiego Auschwitz-Birkenau.
O godzinie 8.00 wyjechaliśmy autokarem spod budynku szkoły. Podróż do Oświęcimia trwała zaledwie półtorej godziny, więc około godziny 9.30 byliśmy

już na miejscu. Od razu po przyjeździe do obozu spotkaliśmy się z przewodnikiem, który przypomniał nam o zachowaniu powagi przy zwiedzaniu całego
obozu koncentracyjnego. Wejście do obozu otwierała brama z napisem „Arbeit macht frei”, czyli „Praca czyni wolnym”. Ludzie, którzy przekraczali próg
bramy, nie mieli szans na wolność i lepsze życie, lecz czekała ich jedynie śmierć i wszelkiego rodzaju tortury. Następnie zwiedzaliśmy budynki, w których
znajdowały się liczne zdjęcie tego miejsca z czasów wojny. Przedstawiały one ludzi w różnym wieku i w różnej sytuacji. Mogliśmy także zobaczyć rzeczy
osobiste więźniów, takie jak: ubrania, buty, okulary, torby, szczoteczki, sprzęty domowego użytku i włosy. Myślę, że wszystkim uczniom największy ból
sprawiło patrzenie na malutkie buciki i ubranka, a także zwiedzanie pomieszczeń, gdzie znajdowały się krematoria i komory gazowe. Udaliśmy się także pod
ścianę śmierci, gdzie rozstrzeliwano ludzi. Następnie przeszliśmy do budynków, w których mogliśmy zobaczyć, jak żyli więźniowie. Później pojechaliśmy
autokarem do drugiej  części  obozu,  znajdował  się on we wsi  Brzezinka.  Na terenie tego obozu mieliśmy okazje zobaczyć 175 hektarów,  gdzie kiedyś
znajdowało się 300 baraków, w których mieszkało ponad 100000 więźniów. Panowały tam bardzo surowe warunki i brakowało wody. Przez katastrofalne
warunki była bardzo duża ilość zachorowań więźniów oraz częste wybuchy epidemii.

Po zwiedzeniu dwóch części obozu hitlerowskiego Auschwitz-Birkenau podziękowaliśmy przewodnikowi za przybliżenie nam historii tego miejsca, dzięki
czemu  mogliśmy  poznać  je  jeszcze  bardziej.  Około  godziny  14.30  przyjechaliśmy  z
powrotem do Dębowca. Myślę, że wycieczka była bardzo dobrą lekcją historii.

Dominika Lapczyk

RAJD SZKOLNY
Tegoroczny  rajd  odbył  się  w  sobotę  7  czerwca  br.  gdy  z  grupą  24  gimnazjalistów

rozpoczęliśmy wymarsz z Ustronia Poniwca. Po prawie dwugodzinnym marszu pod górę
dotarliśmy na Czantorię,  a następnie po krótkiej  przerwie zeszliśmy do schroniska na
Soszowie, zachwycając się przepięknymi widokami Beskidów. Po zasłużonym odpoczynku
zeszliśmy do Wisły Jawornika i udaliśmy się autokarem w drogę powrotną. Zmęczeni, ale
pełni pozytywnych wrażeń, wróciliśmy do Dębowca.

Miejmy nadzieję,  że taka forma spędzania  wolnego czasu  rozprzestrzeni  się  wśród
naszej młodzieży na coraz to szerszą skalę.

Warto nadmienić, ze rajd został zorganizowany przy wsparciu finansowym Funduszu
Antyalkoholowego Gminy Dębowiec.

Opiekę  nad  uczniami  sprawowali  nauczyciele  Gimnazjum  w  Dębowcu:  Joanna
Maciałowicz, Marcin Słama i Agnieszka Spaczek – Krzywoń.

Joanna Maciałowicz

SPARTAKIADA GIMNAZJALNA
W dniu 09.06.2014r., jak co roku odbyła się spartakiada gimnazjalna, podczas której rywalizowano indywidualnie i zespołowo w konkurencjach lekkoatle-
tycznych. Oto wyniki:
100 m dziewcząt: 1. Magdalena Matuszna, 2. Justyna Malik, 3. Patrycja Gill
100 m chłopców: 1. Dawid Legierski, 2. Marcin Szymala, 3. Kacper Ganiek
600 m dziewcząt: 1. Noemi Cieślar, 2. Patrycja Raszewska, 3. Natalia Mola
1000 m chłopców: 1. Michał Bijok, 2.Grzegorz Mitrega, 3. Marek Gabzdyl
Skok w dal dziewcząt: 1.Laura Marszałek, 2. Joanna Magiera, 3. Marta Żwak
Skok w dal chłopców: 1. Maciej Homa, 2. Marcin Polok, 3. Tomasz Bochenek
Skok wzwyż dziewcząt: 1.Iwona Rucka, 2. Emilia Kraszewska, 3. Patrycja 
Kozieł
Skok wzwyż chłopców: 1. Michał Hanzel 2. Jakub Siewko, 3. Aleksander 
Januła

Pchnięcie kulą dziewcząt: 1. Karolina Haratyk, 2. Sonia Zorychta, 3.Anna 
Pietrzyk 
Pchnięcie kulą chłopców: 1. Tomasz Górniak, 2. Daniel Czernik, 3. Dawid 
Wróbel
Sztafeta 3 x 300 m:
1. klasa IIa (Marcin Szymala, Marta Żwak, Jakub Siewko)
2. klasa IIIa (Michał Bijok, Karolina Chmiel, Aleksander Januła)
3. klasa IIb  (Tomasz Górniak, Patrycja Gill, Dawid Gawlas)
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W klasyfikacji końcowej zwyciężyła klasa III a, przed II b, a na najniższym stopniu
podium stanęła klasa IIa.
Zawody zorganizowali nauczyciele wychowania fizycznego we współpracy pracownikami
szkoły.

Marcin Słama

XVII BIEG SZKOLNY
W  dniu  12.06.2014  r.  na  boisku  szkolnym  odbył  się  XVII  już  bieg
szkolny. Do rywalizacji o medale stanęło 17 chłopców, którzy biegali na
dystansie 1200 m. oraz 5 dziewcząt, które miały do pokonania 900 m.
W kategorii  dziewcząt klasyfikacja medalowa prezentuje się
następująco:
I m. – Noemi Cieślar
II m. – Patrycja Raszewska
III m. – Kalina Supłat
Chłopcy natomiast przybiegli na metę w kolejności:
I m. - Michał Bijok
II m. – Marek Gabzdyl
III m. – Grzegorz Mitręga
Gratulujemy wszystkim uczestnikom osiągnięcia mety

Marcin Słama
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Michał, Monika, Michał, Paulina
Przygotowanie do druku: mgr Barbara Szczypka
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ITALIANO W DĘBOWCU

Po wizycie we Włoszech nadszedł czas na rewizytę w Dębowcu, który w dniach od 3 do
10 kwietnia gościł 20 uczniów i 2 nauczycielski ze szkoły LICEO SCIENTIFICO „Vitruvio"
w Avezzano. Po odebraniu gości z lotniska w Balicach i dotarciu do Dębowca nastąpiło
długo oczekiwane powitanie włoskich kolegów i koleżanek przez naszych gimnazjalistów
i ich rodziców. W piątek rano młodzież włoska po raz pierwszy przekroczyła próg naszej
szkoły i uczestniczyła w zajęciach lekcyjnych w klasach 3b, 3c, 2a i 2b wraz ze swoimi go-
spodarzami.  Po południu zabraliśmy gości  by zwiedzać Cieszyn i  spacerować wzdłuż
Olzy. Sobota rozpoczęła się wizytą w zagrodzie żubrów w Pszczynie, zwiedzaniem skan-
senu i na zakończenie przepięknego zamku pszczyńskiego z jego ciekawą i bogatą histo-
rią. Niedziela należała organizacyjnie do rodzin goszczących, które zaproponowały swoim
gościom liczne atrakcje tj.: zwiedzanie kopalni soli w Wieliczce czy wycieczki do Bielska –
Białej, Ustronia itd.

W poniedziałkowy poranek wszyscy uczniowie, dyrekcja, nauczyciele, a także zapro-
szeni goście: Wójt Gminy Dębowiec Tomasz Branny oraz dyrektor GZSiP Remigiusz Jan-
kowski wysłuchali i obejrzeli przygotowaną przez Włochów prezentację o swojej szkole,

miejscowości, kulturze. Po południu zaprosiliśmy Włochów do Domu Kultury w Łączce, gdzie dzięki gościnności gospodarzy przygotowaliśmy pieczenie
kiełbasy, liczne gry zespołowe w pięknym plenerze przy słonecznej pogodzie. We wtorek po lekcjach grupa włoska udała się na wycieczkę do muzeum Au -
schwitz. Środa to ostatni dzień w szkole, wizyta w Urzędzie Gminy oraz popołudnie z kuchnią włoską i polską. Polscy uczniowie zmagali się z pizzą, nato -
miast Włosi próbowali zrobić placki ziemniaczane. Dzięki pomocy pań ze stołówki udało nam się zasmakować obu potraw.

Czwartek rano, wyjazd z Dębowca i ostania wycieczka do Krakowa, gdzie, niestety, przywitała nas deszczowa pogoda. Sukiennice, jak zwykle, okazały się
bardzo atrakcyjnym miejscem dla gości, których po lunchu odwieźliśmy na lotnisko. Pożegnania nigdy nie są łatwe, a to należało do bardzo wzruszających.
Wielu nie chciało się rozstać, inni już zaczęli planować kolejne spotkania. Tydzień pełen wrażeń, emocji, nowych doświadczeń zarówno dla uczniów i ich ro-
dzin jak i nas nauczycieli.

Takie wymiany przynoszą ogromne korzyści na polu edukacji pozaformalnej, gdzie nie ma stopni, kartkówek, a jedyny „test” jakiemu poddawani są uczest-
nicy, to test codziennej komunikacji w języku obcym, organizacji i otwartości na nowe kultury, a także przełamania lęków i barier. Już teraz można zauważyć
wiele pozytywów tego projektu i miejmy nadzieję, że nie jest to przysłowiowa kropka na i…

PODZIĘKOWANIA
Wszystkie atrakcje i wycieczki zostały zorganizowane dzięki wsparciu finansowemu sponsorów: Firmie Rektus Polska z siedzibą w Gumnach, Bankowi Spół-
dzielczemu w Skoczowie, Firmie PPHU Baścik z Łączki, Radzie Rodziców, Samorządowi Uczniowskiemu oraz wpływowi ze sprzedaży ciast na terenie parafii
dębowieckich.
Serdeczne podziękowania Rodzicom goszczącym młodzież włoską, Pani Alinie Adamek za pomoc w organizacji ogniska na terenie Domu Kultury w Łączce,
Pani Joannie Czendlik i Pani Ewie Kalecie za przeprowadzenie sprzedaży ciast, proboszczom Parafii Rzymskokatolickiej św. Małgorzaty w Dębowcu oraz Pa-
rafii Ewangelicko – Augsburskiej w Skoczowie – filiał w Dębowcu i Pani Annie Ficoń za umożliwienie takiej akcji, Dyrekcji i Nauczycielom za wyrozumiałość
podczas tygodnia nauki z dodatkowymi uczniami, Paniom ze stołówki za pomoc w akcji kulinarnej, Pani Barbarze Szczypce za pomoc w organizacji całego
przedsięwzięcia.

Koordynator projektu, Joanna Maciałowicz, nauczyciel j. angielskiego

Myślę że tydzień spędzony z Włochami był
moim jednym z najprzyjemniejszych tygo-
dni w życiu, ponieważ Włosi mają całkiem
inne podejście do życia, są przy tym bardzo
życzliwi,  zawsze uśmiechnięci  od  ucha do
ucha,  nauczyliśmy  się  od  nich  humoru  i
kroków tanecznych ;) Dla Włochów Polska
wydała się całkiem innym krajem. Podobała
im się przede wszystkim Polska gościnność
to, że Polacy to bardzo szczęśliwy naród, w
którym  żyją  naprawdę  wspaniali  ludzie.
Można śmiało powiedzieć że my Polacy byli-
śmy ambasadorami Polski, ponieważ repre-
zentowaliśmy ją we Włoszech i daliśmy im
namiastkę Polski, to jak ludzie w Polsce się
zachowują  i  po  prostu  daliśmy  im  dobry
przykład, a oni nam.
Myślę,  że  był  to  świetny  czas  spędzony  z
ludźmi z Włoch, a przyjaźnie pozostaną na
dłużej i może coś z nich wyniknąć.... :)

Michał, 3b

Przyjazd włoskich uczniów do Polski był jed-
nym z najciekawszych projektów mojego ży-
cia. Podobało mi się to, że prawie wszystko
robiliśmy razem, grupami kilku, kilkunasto-
osobowymi. Poprawa angielskiego, poznanie
nowych  kultur  i  ludzi,  zwiedzanie  wielu
miejsc – to tylko kilka przykładowych korzy-
ści takiego projektu. Wspomnienia z tej wy-
miany pozostaną na długo w naszych gło-
wach.

Michał, 2a

Porównując nasz  pobyt we Włoszech i  ich
pobyt w Polsce, mogę bez namysłu powiedzieć, że tutaj BYŁO LEPIEJ. Nasza
organizacja  pobiła na głowę (a nawet dwie)  organizację włoską.  Ludzie  z
Włoch byli zachwyceni Polską, szkołą i tym, jak próbowaliśmy umilić im czas
tutaj. Myślę, że kontakt pozostanie między nami na długi czas. Był to bardzo
udany projekt. Żałuję, że już więcej nie będę miała okazji, aby po raz kolejny

nawiązać  współpracę  z  Panią  Maciałowicz  i
Panią Szczypką. Dziękuję pięknie!

Kalina, 3c

Bardzo fajnie było to, że w domach byli goście
z zagranicy, którym można było pokazać swój
kraj i kulturę. Po gościach pozostaną pozytyw-
ne  wrażenia  i  chęć  powtórzenia  takiego
projektu. Warto uczestniczyć w takich wymia-
nach, ponieważ nabywamy nowych doświad-
czeń.

Michał, 3c

Moim zdaniem wizyta Włochów u nas, w Pol-
sce, była świetna, bo znów mogliśmy się spo-
tkać,  rozmawiać,  bawić  się  i,  oczywiście,
wzajemnie  się  uczyć.  Chociaż  skutki
codziennych późnych powrotów do domu nie
były  przyjemne,  to  i  tak  myślę,  że  takich
wesołych  wieczorów  powinno  być  więcej.
Wszyscy  bardzo  przeżywaliśmy  rozstanie  z
włoskimi  przyjaciółmi,  ale pewne jest  to,  że
dalej będziemy utrzymywali z nimi kontakty.
Dzięki  takim  projektom  uczniowie  poznają
inne życie,  ludzi  i język, ale też mogą zoba-
czyć ciekawe miejsca. Gdy w przyszłości w in-
nej  szkole będzie jakaś wymiana,  to chętnie
wezmę w niej udział.

Monika, 3c

Ten tydzień był dla mnie jednym z najwspa-
nialszych przeżyć w całym życiu. Czas spędzo-
ny z Włochami w Polsce był o niebo lepszy niż
u nich, ponieważ życie naszej szkoły przeżyło
ciekawy zwrot – tańce,  zabawy; tego jeszcze
nie było.

Uważam, że owa wymiana ze szkołą włoską dała nam wiele zabawy jak i
przeżyć, których nie zapomnimy do końca życia, dlatego warto brać udział w
takich projektach – dla samych wspomnień!

Paulina, 3c
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