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GIMNAZJALNIK
LETNIA SZKOŁA

10.09.2014r.  uczniowie  szkół  powiatu  cieszyńskiego  wzięli  udział  w  zajęciach
Letniej Szkoły Nauk Filozoficznych i Społecznych organizowanej przez Uniwersytet
Śląski w Cieszynie.

Zajęcia rozpoczęły się wykładem profesora Daniela Kadłubka,  który przybliżył
sylwetkę profesora Jana Szczepańskiego.  Uczestnicy wzięli  udział  w warsztatach
i grze  miejskiej  oraz  quizie  dotyczącym  profesora  Szczepańskiego,  w  którym
Gimnazjum  w  Dębowcu  zdobyło  I  miejsce.  Szkołę  reprezentowali:  Tomasz
Bochenek,  Joanna  Chwastek,  Tomasz  Cieńciała,  Michał  Kaleta  i  Kinga
Rusin. Opiekę nad uczniami sprawowała Jolanta Musiolik.

Jolanta Musiolik

WIZYTA BISKUPA
19 września 2014 w progi szkoły zawitał ks.  biskup Piotr Greger.  Spotkał się ze

społecznością  szkolną  w  sali  gimnastycznej.  Tu  przywitała  go  dyrektor  Felicja
Dudzińska.  Następnie  uczniowie  przedstawili  po  krótce  działalność  naszego
gimnazjum, a chór szkolny w towarzystwie zespołu instrumentalnego zaśpiewał
piosenki. Potem ks. biskup odpowiadał na pytania zadawane przez młodzież. Po tej
części nasz gość spotkał się w stołówce z nauczycielami i pracownikami obsługi.

Aleksandra Wigłasz

WYJAZD DO TEATRU
30 października 2014 uczniowie klasy drugiej wyjechali do Teatru Polskie w Bielsku-Białej, by obejrzeć spektakl pod tytułem

Balladyna.  Opiekunkami  uczniów  były  nauczycielki:  Renata  Ciężkowska,  Krystyna  Penkała  i  Aleksandra  Wigłasz.
W przedstawieniu w roli  Balladyny wystąpiła  Anna Guzik,  która na koniec spektaklu  została nagrodzona największymi
brawami.

Aleksandra Wigłasz
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DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH
26  września  w  ramach  Europejskiego  Dnia  Języków  Obcych  młodzież

gimnazjalna miała okazję spotkać się z absolwentką naszej szkoły Pauliną
Szendzielarz, która spędziła rok na Dominikanie w ramach projektu AFS.
Paulina podzieliła się z nami ciekawostkami z życia szkolnego i rodzinnego
na  wyspie,  przybliżyła  życie  mieszkańców,  różnice  i  podobieństwa
kulturowe i swoje wrażenia z pobytu na odległej wyspie. Podkreśliła też, jak
ważne jest w takich projektach otwarcie się na innych ludzi, ich zwyczaje,
tradycje,  ale  także  znajomość  języka  obcego,  który  jest  podstawą  do
rozpoczęcia  przygody,  jaką  jest  udział  w  projektach  międzynarodowych.
Miło było usłyszeć, że jej przygoda z wyjazdami zaczęła się w Gimnazjum
w Dębowcu,  gdzie  dwukrotnie  zaangażowała  się  w  program  Socrates
Comenius – najpierw w projekt grupowy – wyjazd do Londynu, a później
spędziła  3  miesiące  w  Szwecji  w  ramach  Indywidualnych  Wyjazdów
Uczniowskich.

Dziękujemy  Paulinie  za  ciekawą  prezentację  i  czekamy  na  jej  dalsze
przygody!

Joanna Maciałowicz

SZKOLNE ZAWODY SPORTOWE
PIŁKA NOŻNA

W dniu 03.10.2014 na boisku wielofunkcyjnym w Dębowcu odbyły się
zawody o mistrzostwo gimnazjum.

Do turnieju zgłosiło się 6 drużyn chłopców oraz 2 drużyny dziewcząt.
Dziewczęta rozegrały miedzy sobą spotkanie, w którym górą okazała

się drużyna w składzie:  Marcelina Foltyn, Oliwia Hołota, Paulina
Kacyrz, Anna Moskwik, Dominika Ochrana, Klaudia Steller

Chłopcy natomiast rywalizowali w 2 grupach, z których 2 najlepsze
drużyny awansowały do półfinałów. Po rozegraniu turnieju okazało się,
że  w  skład  najlepszej  drużyny  weszli:  Jakub  Kubicius,  Dawid
Legierski,  Dominik  Legierski,  Roman Malik,  Marcin Szymala,
Jakub Śledź.

Drugie miejsce zajęli:  Dominik Czakon,  Konrad Foltyn,  Kamil
Kawulok, Jacek Mikicki, Jakub Rokowski, Krzysztof Stec.

Na  miejscu  trzecim  ulokowali  się  Stanisław  Gałęziowski,  Piotr
Grzybek,  Grzegorz  Staniek,  Mikołaj  Staniek,  Michał  Wróbel,
Przemysław Żur.

Marcin Słama

TENIS STOŁOWY
W dniu 24.10.2014 w sali gimnastycznej w Dębowcu

odbyły  się  zawody  tenisa  stołowego  o  mistrzostwo
Gimnazjum w Dębowcu.

Do  turnieju  przystąpiło  17  chłopców  oraz  3
dziewczyny.  Po  rozlosowaniu  przystąpiono  do
rozgrywek.

W  wyniku  rywalizacji  wyłoniono  najlepszych
zawodników. Oto oni:
dziewczęta:

1. Anna Pietrzyk
2. Aleksandra Wojtusiak
3. Kinga Rusin

chłopcy:
1. Grzegorz Libiszewski
2. Michał Konieczny
3. Michał Wróbel

Marcin Słama
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DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
14 października 2014 w Dzień Edukacji  Narodowej odbyła się akademia przygotowana przez samorząd uczniowski pod

przewodnictwem  nauczycielki  Joanny  Maciałowicz.  Wystąpił  też  chór  szkolny  tym  razem  pod  batutą  ucznia  Tomasza
Cieńciały. Tematem przewodnim tego dnia były: baśń i bajka. Po akademii miały miejsce otrzęsiny klasy pierwszej, w której
udział  wzięli  uczniowie  i  ich  wychowawcy.  Na  koniec  został  rozegrany  mecz  piłki  siatkowej  pomiędzy  nauczycielami
a uczniami.

Aleksandra Wigłasz
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