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GIMNAZJALNIK
XI KONKURS GWAR

W  dniach  8  i  9  grudnia  2014  roku  odbyły  się  w  Domu
Narodowym  w  Cieszynie  przesłuchania  uczestników  XI
KONKURSU  GWAR  „Po  cieszyńsku  po  obu  stronach  Olzy”.
Wzięli w nim udział: Marcelina Adamek, Stanisław Gałęziowski
i Magdalena  Gruszczyk  przygotowani  przez  nauczycielkę
Krystynę  Penkałę  oraz  Wiktoria  Kojma  i  Estera  Witoszek
przygotowane  przez  Aleksandrę  Wigłasz.  Wiktoria  Kojma
w swej  kategorii  wiekowej  zajęła  trzecie  miejsce  za
zaprezentowanie tekstu Karola Piegzy  Jako staro Kłapsiono od
potoka nie chciała jeździć autobusem. 7 stycznia 2015 roku w sali
Domu  Zarządu  Głównego  Polskiego  Związku  Kulturalno
Oświatowego w Czeskim Cieszynie odbył się koncert finałowy,
podczas którego Wiktoria otrzymała puchar oraz nagrody.

Aleksandra Wigłasz

„STRUMIEŃSKA ŻABA”
12  grudnia  2014  roku  miał  miejsce

w Gimnazjum  im.  Powstańców  Śląskich
w Strumieniu  XIV  Powiatowy  Konkurs
Ortograficzny  „STRUMIEŃSKA  ŻABA”  2014.
Uczestniczyli  w  nim  następujący  uczniowie:
Michał  Biegun,  Magdalena  Gruszczyk  i  Kinga
Rusin przygotowani przez nauczycielkę Krystynę
Penkałę.

Aleksandra Wigłasz

LIRYKA, EPIKA I DRAMAT
15  stycznia  2015  roku  w  sali  gimnastycznej  wszyscy

uczniowie obejrzeli  program „Rodzaje i  gatunki  literackie.
Liryka, epika i dramat” przedstawiony przez aktorów agencji
artystycznej:  Wojciecha  Habelę  i  Jacka  Lecznara.
Przedstawienie  zorganizowała  nauczycielka  Aleksandra
Wigłasz.

Aleksandra Wigłasz

APEL BOŻONARODZENOWY
19  grudnia 2014 roku w ostatnim dniu nauki  przed przerwą świąteczną odbył  się apel  bożonarodzeniowy,

podczas którego uczniowie przedstawili scenkę związaną z narodzeniem Chrystusa. Wystąpił także chór szkolny
i zespół  instrumentalny.  Uczniów do występu  przygotowali:  katechetka  Barbara  Czajka,  ks.  Marcin  Ratka  –
Matejko i nauczyciel muzyki Tadeusz Kraszewski. Na koniec apelu dyrektor Felicja Dudzińska złożyła wszystkim
życzenia świąteczne.

Aleksandra Wigłasz
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KONCERT KOLĘD
30  stycznia  2015  roku  o  godzinie  17.00

w kościele  katolickim  pod  wezwaniem
św. Małgorzaty  w  Dębowcu  odbył  się
Ekumeniczny  Koncert  Kolęd.  Wśród  innych
zespołów  śpiewaczych  nie  zabrakło  też  chóru
i zespołu  instrumentalnego  uczniów
gimnazjum.  Wystąpił  również  chór  złożony
z nauczycieli Gimnazjum i Szkoły Podstawowej
w Dębowcu.  Wszystkimi  kierował  nauczyciel
muzyki Tadeusz Kraszewski.

Aleksandra Wigłasz

ROCZNICA ZRZUTU CICHOCIEMNYCH
17  lutego 2015  roku w rocznicę zrzutu Cichociemnych pod obeliskiem w Dębowcu zebrali  się kombatanci

z powiatu cieszyńskiego i przedstawiciele Urzędu Gminy w Dębowcu. Nie zabrakło też delegacji z gimnazjum.
Uczniom klasy 3a towarzyszyły: dyrektor Felicja Dudzińska i nauczycielka historii Jolanta Musiolik. Gimnazjaliści:
Michał  Cupek,  Kacper Kłósko i  Natalia  Konieczna złożyli  pod  obeliskiem kwiaty,  uczennica klasy 1a  Estera
Witoszek wyrecytowała wiersz Cichociemni.

Aleksandra Wigłasz
KONKURS INFORMATYCZNY

8 grudnia 2014  roku miał  miejsce w naszej  szkole
Powiatowy  Konkurs  Informatyczny.  Wzięło  w  nim
udział  czterech gimnazjalistów.  Do następnego etapu
zakwalifikowali  się  następujący  uczniowie:  Wojciech
Biegun, Dawid Gawlas i Artur Rucki.

Renata Ciężkowska

FINALISTA Z GEOGRAFII
Paweł  Grzybek uczeń  klasy  IIIB  jest  jedynym

finalistą  z geografii  z  powiatu  cieszyńskiego
w Wojewódzkim  Konkursie  Przedmiotowym
organizowanym  przez  Kuratorium  Oświaty
w Katowicach.

Aleksandra Wigłasz
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DRUGA WYPRAWA DO AVEZZANO
9 marca 15  uczniów Gimnazjum w Dębowcu wyjedzie na tygodniową wymianę do partnerskiej  szkoły we

Włoszech  w miejscowości  Avezzano.  Końcem  kwietnia  czeka  nas  natomiast  rewizyta  włoskich  uczniów
i nauczycieli. Szczegóły po powrocie.

koordynator projektu, Joanna Maciałowicz

UNIJNE SYPENDIA – „NAUKA DROGĄ DO SUKCESU NA ŚLĄSKU”
W naszym gimnazjum od kilku lat uczniowie korzystają ze stypendium w ramach projektu "Nauka drogą do

sukcesu na Śląsku". Warunki otrzymania stypendium są z roku na rok coraz trudniejsze z uwagi na bardzo dużą
ilość chętnych. Tym bardziej cieszy fakt, że po rocznej przerwie troje uczniów naszej szkoły znalazło się w gronie
stypendystów. Są to Weronika Bogusz, Adam Szeruda i  Paulina Zawada. 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. Gratulujemy tegorocznym stypendystom i mamy nadzieję,
że kolejne edycje programu również nie odbędą się bez udziału naszych uczniów.

opiekun stypendystów, Barbara Szczypka

„SZANUJ ZDROWIE – RATUJ ŻYCIE”
Dnia  23  lutego  2014r.  uczniowie  klas  pierwszych  Gimnazjum  w  Dębowcu  uczestniczyli  w  programie

profilaktycznym pt. „Szanuj Zdrowie – Ratuj Życie”, który poruszał ważną tematykę dotyczącą pierwszej pomocy
oraz problematykę uzależnień od alkoholu, narkotyków, dopalaczy i nikotyny. Uczniowie poznali różnice między
człowiekiem zdrowym a uzależnionym. W jaki sposób, alkohol, narkotyki, papierosy oraz dopalacze wpływają na
organizm człowieka i jakie niosą ze sobą niebezpieczeństwa. Najbardziej podobały się gimnazjalistom  filmiki
ukazujące skutki uzależnień.

Dlatego bądźmy wolni od uzależnień i dbajmy o swoje zdrowie i życie dziś, jutro, zawsze!
Jadwiga Feber

ADOPCJA NA ODLEGŁOŚĆ – POMAGAJMY INNYM
Już kolejny rok nasza szkoła uczestniczy w Adopcji Misyjnej. Pod naszą opieką jest Lilly Naidu, która ma 14 lat

i pochodzi z dalekiego Bangladeszu. Dzięki adopcji na odległość Lilly może uczęszczać do szkoły i uczyć się. Jej
rówieśnicy  od  rana  do  wieczora  pracują  na  plantacji  herbaty  i  nie  mają  możliwości  kształcenia.  Dzięki
korespondencji z Lilly mamy możliwość dowiadywania się o jej życiu. Ostatnio zobaczyliśmy wykaz jej ocen. Lilly
jako  jedyna  z  licznego rodzeństwa  otrzymała  szansę  zdobycia  dobrego  wykształcenia.  Opiekę  nad  Adopcją
Misyjną pełnią: katechetka Barbara Czajka i pedagog szkolny Jadwiga Feber, a zaangażowane są w nią wszystkie
klasy Gimnazjum w Dębowcu.

Dzięki nam Lilly jest radosną nastolatką, która ma plany i marzenia na przyszłość, dlatego warto pomagać
innym!

Wiktorie i Ania uczennice klasy I oraz Jadwiga Feber

POWIATOWE ZAWODY W TENISIE STOŁOWYM
W dniu 25.11.14r. w Chybiu odbyły się Powiatowe Zawody w Tenisie Stołowym. W kategorii dziewcząt nasza

reprezentacja w składzie: Patrycja Gill, Anna Pietrzyk i  Aleksandra Wojtusiak zajęła 3 miejsce i awansowała
do etapu rejonowego. Jeszcze lepiej zaprezentowali się nasi chłopcy w składzie: Grzegorz Libiszewski, Michał
Konieczny i  Michał Wróbel,  którzy zdobyli  2 miejsce i również spróbują swych sił w zawodach rejonowych.
Naszym młodym sportowcom gratulujemy i życzymy kolejnych udanych występów na wyższym szczeblu.

Marcin Słama

XV MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ
W dniach 05 i  08.12.2014r.  w Zespole Szkół Technicznych i  Ogólnokształcących w Skoczowie odbył  się XV

Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej dla szkół gimnazjalnych.
W zmaganiach o zwycięstwo w turnieju  wzięło udział  5  gimnazjów.  Zarówno w kategorii  dziewcząt,  jak

i chłopców były  to:  Gimnazjum w Brennej,  Gimnazjum nr  1  w  Skoczowie,  Gimnazjum nr  4  W  Skoczowie,
Gimnazjum w Ustroniu oraz Gimnazjum w Dębowcu.

W pierwszym dniu turnieju rywalizowały ze sobą dziewczęta. Po rozegraniu swych meczów drużyna naszego
gimnazjum uplasowała się ostatecznie na II  miejscu.  Naszą szkołę reprezentowały:  Joanna Chwastek,  Julia

3



GIMNAZJALNIK NR1 (67), MARZEC 2015

Fober,  Patrycja  Gill,  Paulina  Kacyrz,  Marcelina  Klimsza,  Aleksandra  Konopka,  Anna  Pietrzyk,
Aleksandra Wojtusiak.

W  drugim dniu  rywalizowali  chłopcy.  Podobnie  jak  dziewczęta  w  meczu  o  I  miejsce  zagrali  z  drużyną
z Ustronia.  Tym  razem  jednak  lepsza  okazała  się  reprezentacja  naszego  gimnazjum,  zdobywając  I  miejsce.
Chłopcy wystąpili w składzie:  Tomasz Bochenek, Błażej Gawlas, Tomasz Górniak, Paweł Grzybek, Michał
Kaleta, Jakub Rokowski, Mikołaj Staniek, Marcin Szymala.

Marcin Słama
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Maciałowicz, mgr Marcin Słama, mgr Barbara Szczypka, Wiktoria, Wiktoria, Ania (kl 1)

Przygotowanie do druku: mgr Barbara Szczypka


