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GIMNAZJALNIK
„Z ZIEMI WŁOSKIEJ DO POLSKI…”

Zaczęło się od wymiany pomiędzy szkołami partnerskimi z Avezzano – Włochy i Gimnazjum w Dębowcu w roku 2014. Za-
chwyceni zdobytymi doświadczeniami postanowiliśmy kontynuować współpracę. W marcu 2015 r.  15 uczniów klas 3 wraz
z nauczycielką udało się na tygodniowy pobyt w zaprzyjaźnionej szkole Liceo Scientifico Vitruvio Pollione. Mieliśmy możli-
wość wraz z grupą z Serbii i Izraela uczestniczenia w tygodniu „otwartym” dla szkół podstawowych, a także zwiedzenia Rzy-
mu oraz lokalnych, urokliwych miejscowości.

17 włoskich uczniów wraz z 2 nauczycielkami przybyło z rewizytą do Dębowca (25 kwietnia – 2 maja). W ciągu tygodnia,
dzięki hojności sponsorów i rodzin uczniów naszej szkoły udało nam się zwiedzić: Bielsko-Białą, Cieszyn, Kraków, Oświęcim,
a także zachwycić gości polską gościnnością, pięknem naszego regionu wraz z jego kuchnią. Korzyści płynące z takich wy-
mian to oczywiście szlifowanie języka angielskiego, otwarcie się na inne kultury, ludzi, promocja naszej ojczyzny i regionu,
a co najważniejsze przełamanie wszelkich barier – tych językowych, ale i tych tkwiących w nas samych. Już dziś wiem, że to
nie ostatnia taka wymiana w naszej szkole.

P.S.  Serdeczne  podziękowania  dla  wszystkich  zaangażowanych  w  organizację  wymiany  w  tym:  Dyrekcji,  Rodzicom
i Uczniom, p. Karolowi Chwastkowi, p. Izabeli Konopce, p. Marzenie Glac, p. Mirosławowi Rusinowi, Katechetom i Probosz-
czom obu parafii, Sponsorom, których datki zapewniły ciekawy program wycieczek.

Sponsorzy
PPHU Ewa i Karol Chwastek, Bank Spółdzielczy w Skoczowie, Agencja Ochrony Adamex Sp.z o.o. – p. A. Orłowski,
EMI Sp.  z.o.o.,  PHU  Darma  S.J.  Auto-Części  –  M. Bulandra,  B.  Zając,  Stacja  Paliw  Tanros  –  p. K. Sornat,  FHU
„Dajuka” Auto Złom – p. J. Wiercigroch, Rada Rodziców.

koordynator projektu, nauczycielka j. angielskiego, Joanna Maciałowicz

WRAŻENIA UCZNIÓW – POBYT W AVEZZANO
Jednym  z  ciekawszych  doświadczeń

z wyjazdu  było  poznanie  życia  rodzin
z częściowo innej  kultury.  Ich zwyczaje
nie różniły się zbytnio od naszych – pol-
skich,  natomiast jedną z głównych róż-
nic zauważyłam, patrząc na zachowanie
poszczególnych jej  członków względem
siebie.  Bliskie  sobie osoby łączą  szcze-
gólnie głębokie więzy. Stosunek matki z
córką jest tam znacznie mocniejszy, jed-
nakże wzajemne uczucia Włosi okazują
sobie tylko w zaciszu domowym. Swoje
życie  podporządkowują  żelaznej  zasa-
dzie spożywania posiłków w poszczegól-
nych godzinach, co czasem skutkuje za-
niechaniem wykonywania innych zadań
na  rzecz  obiadu,  co  mi  absolutnie  nie
przeszkadzało.

Podsumowując  całą  wymianę,  uwa-
żam ją za bardzo udaną,  wszytko było
dobrze  przemyślane  i zorganizowane,
a Włochów  uważam  za  niesamowicie
przyjaznych ludzi o otwartych sercach.

Natalia Konieczna 3a
Wyjazd  zaliczam  do  udanych.  To

wspaniałe, że mamy w tak młodym wie-
ku tak duże możliwości rozwijania swo-
ich umiejętności  językowych i komuni-
kacyjnych. Spędziłam wspaniałe chwile,
integrując się z rówieśnikami innych na-
rodowości,  poznałam  kulturę  włoską.
Wymiana do Avezzano w roku 2015 po-

zostawiła bardzo pozytywny wydźwięk.
Aleksandra Konopka 3c

Wyjazd  do  Włoch  wraz  z  innymi
uczniami był genialny.  Było dużo śmie-
chu, zabawy i żartów. Zarówno ucznio-
wie jak i nauczyciele przyjęli nas ciepło i
bez uprzedzeń. Integrowaliśmy się z ró-
wieśnikami  i  rozmawialiśmy z naszymi
"przybranymi" rodzicami. Były wycieczki
do różnych ciekawych miejsc,  ale mnie
najbardziej podobał się Rzym. Było nam
trudno wracać do Polski,  lecz pociesza
nas fakt, że za miesiąc Włosi przyjeżdża-
ją do nas.

Kinga Rusin, 3b
Będąc we Włoszech,  dowiedzieliśmy

się bardzo dużo na temat ich regionu,
zachowań i  mentalności.  Włosi  są bar-
dzo otwartymi ludźmi ,którzy nie zwa-
żając na to, skąd pochodzisz ani kim je-
steś,  przyjmą cię z otwartymi ramiona-
mi.  Według  ich toku rozumowania,  na
wszystko jest czas i nie potrzeba się spie-
szyć (180 stopni w stosunku do Polski).
Podczas  naszych  odwiedzin  byliśmy
w Rzymie ,który był piękny ,a przy tym
mieliśmy ładną pogodę. Byliśmy również
w  paru  innych  miejscowościach  (nazw
nie  pamiętam)  ,które  też  pokazały  się
z tej dobrej strony. Wymianę uważam za
bardzo udaną i  czekam z niecierpliwo-
ścią na to, kiedy Włosi przyjadą do nas

z rewizytą.
Tomek Bartoszek 3c

Moim  zdaniem  wymiana  to  bardzo
dobry sposób na poznanie nowych ludzi,
to przede wszystkim. Jest to jednak jed-
na z nielicznych możliwości zobaczenia
państwa i jego kultury "od kuchni", po-
nieważ  zamieszkiwaliśmy  u "naszych
Włochów",  więc  mogliśmy  żyć  ich  co-
dziennym życiem. Zaobserwować, co ro-
bią w szkole, w wolnym czasie, jaką mają
rodzinę itd. Zwiedziliśmy również stolicę
Włoch – Rzym,  która jak wszyscy wie-
dzą, słynie z ogromu zabytków, które po
części mieliśmy okazję zobaczyć na wła-
sne oczy. Wymiana ta bardzo poprawiła
również moją znajomość języka angiel-
skiego,  a nawet poznałam kilka słówek
włoskich.  Ogółem, wymiana bardzo mi
się podobała i wyniosłam z niej wiele po-
zytywnych wrażeń.

Joanna Chwastek 3a
Wymiana  z  włoskimi  licealistami

była bardzo ciekawym doświadczeniem.
Poznaliśmy wiele ciekawych kultur i ich
zupełnie inną mentalność. Są oni bardzo
otwarci i chętnie zawierają nowe znajo-
mości.  Było  to  dla  mnie  ciekawe  do-
świadczenie  i  z  chęcią  powtórzyłbym
taki wyjazd.

Michał Kaleta 3a
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Tegoroczny wyjazd do Włoch był dla
mnie  bardzo  ciekawym  przeżyciem.
Włochy okazały się niesamowitym miej-
scem,  a  Włosi  niezwykle  otwartymi
ludźmi. Pomimo lekkiego braku organi-
zacji  wśród  młodzieży  włoskiej  mogę
śmiało powiedzieć że zabawy i dobrego
humoru mi nie zabrakło. Mam nadzieję,
że  kiedy  wymiana  dobiegnie  końca
oprócz  wspaniałych  wspomnień  pozo-
stanie  mi  także  dobry  kontakt  z moją
Włoszką.

Magdalena Gruszczyk 3b

Pobyt we Włoszech był dla mnie bar-
dzo ciekawym przeżyciem. Dzięki temu,
że przez tydzień mieszkałam u włoskiej
rodziny,  mogłam  doświadczyć  ich  go-
ścinności.  Zobaczyłam  jak  naprawdę
funkcjonuje  włoska  rodzina,  poznałam
ich zwyczaje,  kulturę oraz jedzenie.  Na
wyjeździe zwiedziłam wiele wspaniałych
miejsc, podszkoliłam język i nawiązałam
nowe znajomości. Nie mogę doczekać się
przyjazdu Włochów do Polski.

Anna Pietrzyk 3b

Wyjazd  do  Włoch  był  wspaniałym
przeżyciem.  Oprócz  rozwijania  języka
również  zwiedzaliśmy  piękne  miejsca,
takie jak Rzym. Atmosfera była świetna,
bardzo się  ze  sobą zżyliśmy i  nikt  nie
chciał wracać do domu. Bardzo dziękuje-
my p. Joannie Maciałowicz, która znosiła
każde  nasze  wybryki  i  wytrzymała
z nami cały tydzień.

Ania Drózd 3a

REWIZYTA WŁOCHÓW

Wizyta Włochów w naszych domach
była bardziej rodzinna niż nasz pobyt we
Włoszech.  Znaliśmy się  dłużej,  a co za
tym idzie,  byliśmy bardziej  zbliżeni  do
siebie,  właściwie  nadal  jesteśmy,  bo
większość z nas utrzymuje kontakty ze
swoimi  hostami  i  nie  tylko.  Wymiana
była niezapomnianą przygodą,  na co do-
wodem  były  nasze  łzy  podczas  poże-
gnań.

Aleksandra Konopka 3c
Pobyt Włochów w Polsce uważam za

bardzo udany. Zwiedziliśmy wiele cieka-
wych miejsc, zintegrowaliśmy się jeszcze
mocniej,  a  nasza  znajomość  będzie
trwać.  Według  mnie  było  to  kolejne
świetne doświadczenie, które każdy po-
winien choć raz w życiu przeżyć.

Michał Kaleta 3a
Po naszym powrocie z Włoch przy-

szła  kolej  na  przyjazd  naszych  znajo-
mych do Polski. Spędziliśmy tydzień ra-
zem, pokazując naszą kulturę i obyczaje.
Każdy polski uczestnik gościł uczestnika
włoskiego. Mieliśmy razem mnóstwo za-

bawy i śmiechu. Nadal utrzy-
mujemy kontakt.

Kinga Rusin 3b
Tegoroczna wymiana speł-

niła wszelkie moje oczekiwa-
nia. "Nasi Włosi",  bo tak ich
nazywaliśmy,  zastąpili  nam
na tydzień  rodzeństwo.  Jedli
z nami, uczyli się i bawili. Po-
kazaliśmy im rozmaite zabyt-
ki. Poznali polską kulturę "od

kuchni",  co możemy potraktować także
dość  dosłownie,  bo nie  odbyło  się  bez
wspólnego gotowania. Zapoznaliśmy Ich
z  polskimi  daniami  i choć  bardzo  Im
smakowały,  to  i  tak  postanowili,  że  to
Oni chcą raz nam coś ugotować (oczywi-
ście makaron). Jedyne czego żałuję, to że
nie mogli zostać dłużej.

Tomasz Cieńciała 3b
Wyjazd do Włoch był jednym z naj-

ciekawszych przeżyć w moim życiu. Po-
znałem wielu nowych ludzi, którzy mają
zupełnie inną mentalność niż my tutaj
w Polsce. Dla mnie ten wyjazd był wielką
dawką niesamowitych wrażeń oraz nie-
zapomnianych chwil.

Tomasz Górniak 3b
Pobyt Włochów w Polsce był jednym

z najlepszych wydarzeń w moim życiu.
Każdego dnia świetnie się bawiliśmy, nie
zabrakło wielu wspólnych zdjęć i śmiesz-
nych filmów. Moim zdaniem udział w ta-
kich wymianach daje nam wiele dobre-
go.  Poznajemy  zupełnie  nową  kulturę,

inne  tańce,
zupełnie  innych,
bardziej otwartych ludzi.

Magdalena Gruszczyk 3b
Przyjazd Włochów tutaj był na praw-

dę  ciekawym  doświadczeniem.  Cieszę
się,  że mogliśmy zaprezentować Polskę
w tak dobrym świetle, począwszy od po-
kazania  im  pięknych  typowo  polskich
krajobrazów, aż do przedstawienia pracy
niektórych zakładów działających na na-
prawdę  światowym  poziomie.  Miło  też
było  spędzić  czas  z  naszymi  wcześniej
już  poznanymi  przyjaciółmi  podczas
spotkań w domach polskich uczestników
wymiany.

Natalia Konieczna 3a
W sobotę 25 kwietnia przyjęliśmy na-

szych gości z Włoch. Po całym dniu po-
dróży oni byli pełni energii, nie było wi-
dać na nich zmęczenia. Każdy dzień ich
pobytu przez ten tydzień był zaplanowa-
ny.  Zwiedzili  m.in.  Cieszyn,  Auschwitz,
Bielsko, kopalnię Guido i jeszcze parę in-
nych miejsc.  Ponad to organizowaliśmy
z nimi wyjazdy indywidualne, spotkania
po szkole np. przy ognisku, boisku. My-
ślę, że byli zadowoleni z pobyty w Pol-
sce. Każda rodzina gościła ich rewelacyj-
nie, nie mogli narzekać na brak jedzenia.
Bardzo  podobała  mi  się  ta  wymiana.
Każdy zmęczony po całym tygodniu my-
ślał  tylko o tym,  żeby się  wyspać,  lecz
każdy był bardzo zadowolony.

Aleksandra Wawrzyczek 3c
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KANGUR MATEMATYCZNY
Jak co roku uczniowie naszego gimnazjum mierzyli się z zadaniami Międzynarodowe-

go Konkursu Matematycznego Kangur. W tym roku 38 uczniów naszej szkoły wraz z po-
nad 300 000 uczniów w całym kraju i ponad 6 milionami uczniów w kilkudziesięciu kra-
jach całego świata zmierzyło się z zadaniami o różnym poziomie trudności. Po raz kolej-
ny każdy uczeń startujący w konkursie otrzymał układankę logiczną, tegorocznym wy-
zwaniem dla wyobraźni był Magiczny Wąż. Najwyższy wynik w szkole i tytuł laureata
otrzymał uczeń klasy pierwszej  Adam Szeruda (ucznia przygotowała p. B. Szczypka).
Adam został jednym z ośmiu laureatów w regionie bielskim. Trzech uczniów naszej szko-
ły zdobyło również wyróżnienia: Michał Kaleta i Kinga Rusin z kl. 3 (p. R. Ciężkowska)
oraz Anna Woźniak z kl 1 (p. B. Szczypka).

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów za rok!
szkolny koordynator, Barbara Szczypka

DYKTANDO W JĘZYKU
ANGIELSKIM

15 kwietnia 2015 roku w LO im.
A.  Osuchowskiego  w  Cieszynie
miało miejsce  IV Powiatowe Dyk-
tando z Języka Angielskiego Szkół
Gimnazjalnych.  Naszą szkołę god-
nie reprezentowali: Michał Kaleta
i Artur Rucki, ponieważ Artur za-
jął  2  miejsce,  a  Michał  –  3.
Uczniów do konkursu przygotowa-
ła  nauczycielka  Joanna  Maciało-
wicz.

Aleksandra Wigłasz

DZIEŃ OTWARTY GIMNAZJUM
W tym roku Samorząd Uczniowski Gimnazjum w Dębowcu oraz nauczyciele przygotowali dla uczniów ze szkół podstawo-

wych wiele atrakcji.
W czasie oprowadzania po budynku szkolnym nasi przyszli uczniowie uczestniczyli w pokazie chemicznym pod okiem

p. A. Siekierki, a także w prezentacji informatycznego mistrza M. Kalety (p. R. Ciężkowska), obejrzeli też scenkę kabaretową
uczniów klasy 2a (p. W. Kominek),  a także zapoznali  się z najważniejszymi informacjami z życia szkoły (p. B. Szczypka),
wszystko oprawione zostało występami chóru i zespołu muzycznego pod przewodnictwem p. T. Kraszewskiego.

Czekamy na Was we wrześniu!
opiekun SU, Joanna Maciałowicz
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LEKCJE W TERENIE – WYCIECZKI NAUKOWE
KLASY 1 – PLANETARIUM, KOPALNIA, PALMIARNIA

Uczniowie klas 1  Gimnazjum w Dębowcu wraz z na-
uczycielami udali się na jednodniową wycieczkę naukową.
Najpierw do Planetarium w Chorzowie,  gdzie mogliśmy
podziwiać spektakl  pt.  „Widok nieba w różnych krajach
świata…”,  a następnie przejechaliśmy do Kopalni „Guido”,
gdzie na poziomie 320 poznawaliśmy historię wydobycia
węgla, zobaczyliśmy maszyny górnicze w akcji oraz mieli-
śmy możliwość popracować na prawdziwej ścianie wyrob-
niczej. Na zakończenie pozostała Palmiarnia w Gliwicach,
w której  mogliśmy zobaczyć wiele ciekawych,  egzotycz-
nych roślin i zwierząt, w tym ogromną kolekcję ryb z róż-
nych części świata.

Taka  forma wycieczki  to  swoista  lekcja  przyrody  na
żywo, to forma nauki, która przynosi niewspółmierne ko-
rzyści  i  nie  jest  możliwa  do  przeprowadzenia  w  ławce
szkolnej, a wiedza zdobyta podczas niej na długo pozostaje
w pamięci.

Joanna Maciałowicz

KLASY 2 – SĄD REJONOWY, MU  -
ZEUM ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO

24  kwietnia  2015  roku  uczniowie
klasy 2 udali się na wycieczkę naukową
do Cieszyna. Najpierw poszli do Sądu
Rejonowego,  gdzie  zostali  zapoznani
ze  swoimi  prawami  i  obowiązkami
oraz  prawami  i  obowiązkami  ich  ro-
dziców z prawnego punktu widzenia.
Potem uczestniczyli w zainscenizowa-
nej  rozprawie  sądowej.  Następnie
zwiedzili Muzeum Śląska Cieszyńskie-
go.  Opiekunkami  uczniów  były:
Renata Ciężkowska, Krystyna Penkała
i Barbara Szczypka. Wyjazd zorganizo-
wały  nauczycielki:  Jolanta  Musiolik  i
Barbara Szczypka.

Aleksandra Wigłasz

KLASY 3 – OŚWIĘCIM
24 kwietnia 2015 roku

uczniowie klasy 3  wyje-
chali  na  wycieczkę  na-
ukową  do  Oświęcimia.
Zwiedzili były obóz kon-
centracyjny  w  Oświęci-
miu  i  Brzezince.  Opie-
kunkami gimnazjalistów
byli:  Jolanta  Musiolik,
Marcin  Słama,  Przemy-
sław Paluch i Aleksandra
Wigłasz.  Wyjazd  zorga-
nizowała  nauczycielka
historii Jolanta Musiolik.

Aleksandra Wigłasz

RAJD GÓRSKI
W sobotę 16 maja uczniowie Gimnazjum w Dębowcu wraz z nauczycielami (p. J. Maciałowicz, p. P. Paluch, p. M. Słama)

rozpoczęli wędrówkę z Ustronia Zdroju czerwonym szlakiem na Równicę. Po krótkiej przerwie niebieski szlak przez Orłową
zaprowadził nas na Trzy Kopce Wiślańskie, gdzie mogliśmy zachwycać się przepięknymi widokami beskidzkich szczytów. Po
odpoczynku stromym żółtym szlakiem zeszliśmy do Wisły Partecznika, skąd busem wróciliśmy do Dębowca. Po około 6 go-
dzinach wędrówki wszyscy zmęczeni, opaleni i w dobrych humorach zasłużyliśmy na odpoczynek.

Mamy tylko nadzieję, że następnym razem uda nam się zachęcić większą liczbę młodzieży do aktywnego spędzania wolne-
go czasu. Przecież „sport to zdrowie”…

Joanna Maciałowicz

SPEKTAKL „ZEMSTA”
1 kwietnia 2015 roku uczniowie klasy 1 i 2 wyjechali do Bielska – Białej. Tu w auli Wyższej Szkoły Administracji obejrzeli

spektakl „Zemsta” wystawiony przez Narodowy Teatr Edukacji im. A. Mickiewicza z Wrocławia. Po przedstawieniu odbyło się
spotkanie młodych widzów z aktorami.  Opiekunkami  gimnazjalistów były:  Liliana Bisok  –  Broda,  Joanna Maciałowicz,
Krystyna Penkała, Barbara Szczypka i Aleksandra Wigłasz, która wyjazd zorganizowała.

Aleksandra Wigłasz

KRONIKA SPORTOWA – SUKCESY NASZYCH TENISISTÓW
W dniu 04.05.2015 r. w Rybniku odbył się turniej tenisa stołowego w ra-

mach XI Gimnazjady Młodzieży Szkolnej pod patronatem Marszałka Woje-
wództwa Śląskiego. Reprezentacja Gimnazjum w Dębowcu awansowała do
tych zawodów po wcześniej-
szym  zdobyciu  II  miejsca
w zawodach  powiatowych
oraz  zwycięstwie  w zawo-
dach rejonowych.

Do finału wojewódzkiego
zgłosiło się 16 trzyosobowych

zespołów, które rywalizowały ze sobą, rozgrywając swoje mecze w systemem do
dwóch przegranych.

Reprezentacja chłopców naszego gimnazjum toczyła bardzo zacięte poje-
dynki z najlepszymi zawodnikami ze Śląska. Ostatecznie udało się zdobyć VII
miejsce,  z czego bardzo się cieszymy.  Na taki  wynik złożyło się zdobycie 14
miejsca indywidualnie przez  Grzegorza Libiszewskiego,  natomiast  Michał
Konieczny i Michał Wróbel zostali sklasyfikowani na miejscach 25-32.

Nasze  dziewczęta  w  składzie  Patrycja  Gill,  Anna  Pietrzyk oraz
Aleksandra  Wojtusiak również  spisały  się  na  medal.  W  zawodach
powiatowych zdobyły III miejsce, co dało im awans do zawodów na szczeblu rejonowym, gdzie ponownie zdobyły III miejsce.

Serdecznie gratulujemy!
Marcin Słama
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