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GIMNAZJALNIK
MIĘDZYNARODOWY KONKURS „KANGUR MATEMATYCZNY”

Jak co roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w zmaganiach Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny”.
Wśród 21 uczestników czterem udało się uzyskać wysokie wyniki. Najlepszym wynikiem może pochwalić się Adam Szeruda
uczeń klasy 2, który zdobył maksymalną liczbę punktów i został  laureatem konkursu. Nagrodą dla Adama będzie udział
w zagranicznym obozie naukowym. Ponadto Igor Sikora (kl 1) uzyskał wynik bardzo dobry, a Szymon Antonik i  Michał
Soboszek (kl 1) wyróżnienia. Gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnych edycjach konkursu.

Barbara Szczypka

KONKURS PROGRAMISTYCZNY „BALTIE”
14  maja  2016r.  w  Katowicach  odbył  się  krajowy  etap

Międzynarodowego Konkursu  Programistycznego BALTIE  2016.
Nasze gimnazjum godnie reprezentowali: Szymon Antonik i Igor
Sikora z klasy 1a, Andrzej Czyż i Adam Szeruda z klasy 2a oraz
Grzegorz  Libiszewski  z  2b.  Chłopcy,  aby  dostać  się  do  etapu
narodowego  przeszli  eliminacje  szkolne  i  wojewódzkie.  Do
ostatniego,  międzynarodowego  etapu  konkursu  zakwalifikował
się  Adam Szeruda,  który zajął  I  miejsce w kraju,  w kategorii
uczniów szkół gimnazjalnych.

Wszystkim  serdecznie  gratulujemy  i  życzymy  dalszych
sukcesów!

Renata Ciężkowska

„ENGLISH IS COOL”
8 czerwca w Gimnazjum nr 3 w Cieszynie odbył się XII

Powiatowy  Konkurs  Języka  Angielskiego  "English  is
Cool".  II  miejsce zajął  Wojciech  Biegun,  V miejsce
Michał Biegun, a VI Aleksandra Sabat.

Joanna Maciałowicz

„TU SÓM MOJI KORZYNIE”
 31  maja  2016  roku  w  Zespole  Szkół

w Pierścu odbył się IX Powiatowy Gwarowy
Konkurs Recytatorski Tu sóm moji korzynie.
Wzięły  w  nim  udział  uczennice  klasy  2a:
Wiktoria  Kojma,  recytująca  tekst  Karola
Piegzy „Jako cygón kosił  łąke”  oraz  Estera
Witoszek,  która  zaprezentowała  utwór
Stanisławy  Jabłonkowej  „Ni  ma  kiedy”.
Estera  Witoszek zajęła  drugie  miejsce,
a Wiktoria  Kojma zdobyła  wyróżnienie.
Uczennice  do  konkursu  przygotowała
Aleksandra Wigłasz.

„RZÓNDZYMY PO NASZYMU”
14  czerwca  2016  roku  w  Izbie

regionalnej  w  Kończycach  Małych
odbył się VI Powiatowy Konkurs Gwary
Cieszyńskiej  Rzóndzymy  po  naszymu
zorganizowany przez Gminny Ośrodek
Kultury  w  Zebrzydowicach.  Wzięła
w nim  udział  uczennica  klasy  2a
Wiktoria  Kojma,  która  za  recytację
tekstu  otrzymała  wyróżnienie.  Gim-
nazjalistkę do konkursu przygotowała
Aleksandra Wigłasz.

„TĘGA GŁOWA”
23  marca  2016  roku  w Gimna-

zjum w Kończycach Wielkich od-
był  się  pierwszy  Powiatowy  Kon-
kurs  Frazeologiczny  Tęga  Głowa.
Wzięło  w  nim  udział  7  drużyn
z różnych gimnazjów naszego po-
wiatu.  Nasza  drużyna  w składzie:
Szymon Antonik,  Maria Branny
i  Michał Soboszek przygotowana
przez  Krystynę  Penkałę  znalazła
się na 4 miejscu.

Aleksandra Wigłasz
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TURNIEJ BRD
W dniu 18.03.2016 na sali gimnastycznej w Dębowcu odbyły się eliminacje do 39 edycji Ogólnopolskiego Turnieju BRD.

Uczestnicy rozwiązywali test ze znajomości przepisów ruchu drogowego oraz musieli się wykazać umiejętnościami z jazdy
rowerem po torze przeszkód. Nasza drużyna w składzie  Paweł Pałka,  Krzysztof Stec,  Maciej Chwastek awansowała do
finału powiatowego który odbył się 2 kwietnia 2016 r.

Marcin Słama

ŚWIĘTO LICZBY   π
1  kwietnia  2016  roku  obchodziliśmy  w  naszej  szkole  Święto  Liczby  π,  które  przypada

14 marca.  Jak  co  roku  z  tej  okazji  odbył  się  szkolny  konkurs,  w  którym  udział  wzięły
dwuosobowe  drużyny.  Uczniowie  rozwiązywali  zadania  i  łamigłówki  matematyczne,  a  na
koniec  emocje  wzrosły  podczas  rywalizacji  w  kasynie.  Po  raz  kolejny  udowodniliśmy,  że
matematyka może być dobrą i wciągającą zabawą. Zapraszamy na kolejne zmagania już za rok.

Barbara Szczypka

DZIEŃ OTWARTY
15 kwietnia odbył się w naszej szkole Dzień Otwarty. Najpierw gimnazjaliści oprowadzili

przybyłych  gości  po  terenie  szkoły,  następnie  w  sali  gimnastycznej  Barbara  Szczypka
przedstawiła naszą szkołę w krótkiej prezentacji, wystąpił chór szkolny pod dyrekcją Tadeusza
Kraszewskiego i odbył się pokaz jazdy na rowerze – uczniów do tej konkurencji przygotował
Marcin Słama. Potem program artystyczny zaprezentowali uczniowie klasy 2b przygotowani
przez  Joannę  Maciałowicz.  Na  koniec  przyszli  gimnazjaliści  mieli  okazję  obejrzeć  pokaz
chemiczny  przygotowany  przez  Ingę  Majkę.  W trakcie  Dnia  Otwartego  uczniowie  zostali
poczęstowani ciastami upieczonymi przez rodziców.

Aleksandra Wigłasz

    

WYKŁAD PROFESORA DANIELA KADŁUBCA
20 maja 2016 roku odwiedził  naszą szkołę profesor Daniel  Kadłubiec,  który wygłosił  wykład na temat historii  Śląska

Cieszyńskiego, wzbogacając go o różne ciekawostki.  Zacnego gościa wysłuchali  nie tylko uczniowie i  nauczyciele,  ale też
niektórzy radni Gminy Dębowiec.  Profesora do gimnazjum w imieniu dyrektor Felicji  Dudzińskiej  zaprosił  radny Gminy
Dębowiec Bronisław Brudny.

DZIEŃ DZIECKA I BIEG SZKOLNY
1 czerwca 2016 roku obchodzony był w naszej szkole Dzień Dziecka. Uczniowie otrzymali lody ufundowane przez Radę

Rodziców oraz odbył się Bieg szkolny. W kategorii dziewcząt najlepszy wynik uzyskała Emilia Żwak, tuż za nią była Katarzyna
Nawrat, a na trzecim miejscu znalazła się Marcelina Polok. W kategorii chłopców najszybszy okazał  się Mateusz Mola, na
drugim miejscu uplasował się Roman Malik, a trzeci był Patryk Oleksy. Bieg szkolny przygotowali nauczyciele wychowania
fizycznego: Bernard Banot i Marcin Słama.

WYJŚCIE NA PODLESIE
13 czerwca wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami udali się pieszo do miejsca zrzutu Cichociemnych w Dębowcu na

Podlesiu. Tam radny Gminy Dębowiec Bronisław Brudny przypomniał historię Cichociemnych, a następnie wszyscy przeszli
na pobliskie łąki, by odpocząć i upiec kiełbasę. Wyjście zorganizował Bronisław Brudny, a uczniom towarzyszyli pracownicy
Gminnego Ośrodka Kultury w Łączce: Wojciech Biłko i Karina Bogusz.

Aleksandra Wigłasz
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SPARTAKIADA GIMNAZJALNA
14 czerwca 2016 roku miała miejsce w naszej szkole Spartakiada gimnazjalna, w której brali udział uczniowie wszystkich

klas,  rywalizując  ze  sobą  w  różnorodnych  konkurencjach.  Ostatecznie  trzecie  miejsce zajęła  klasa  3b,  na  drugim
uplasowała się klasa  1b, a  zwyciężyła 2c. Wszystko odbywało się pod czujnym okiem nauczycieli,  a nad całością czuwali
nauczyciele wychowania fizycznego: Bernard Banot i Marcin Słama.

Aleksandra Wigłasz

SZKOLNE WYCIECZKI
WYCIECZKA NAUKOWA KLAS 2

22 kwietnia 2016  roku ucznio-
wie  klasy  drugiej  wyjechali  do
Cieszyna  na  wycieczkę  naukową.
Najpierw udali się do Sądu Rejono-
wego,  gdzie  spotkali  się  z  jego
prezesem  –  Piotrem  Stanclikiem,
później  o  działalności  sądu  opo-
wiadała sędzina Anna Cieślar, a na
koniec gimnazjaliści  wzięli  udział
w prowadzonej przez nich samych
rozprawie  sądowej.  W dalszej  ko-
lejności udali się do Muzeum Dru-
karstwa, gdzie każdy wykonał lino-
ryt. Na koniec zwiedzili  Książnicę
Cieszyńską  oraz  wzięli  udział
w lekcji bibliotecznej pod tytułem
Historia  książki  w  pigułce.  Opie-
kunkami  gimnazjalistów  były:
Liliana  Bisok  –  Broda,  Jadwiga
Feber,  Joanna  Maciałowicz
i Aleksandra Wigłasz.

WARSZAWA
W  dniach  od  25  do  27

kwietnia 2016 roku uczniowie
klasy trzeciej byli na wyciecz-
ce  w  Warszawie.  W pierw-
szym dniu  zwiedzili:  Stadion
Narodowy, Pałac Kultury i Na-
uki,  kościół  świętej  Trójcy,
Grób  Nieznanego  Żołnierza
i Łazienki  Królewskie.  Drugi
dzień  rozpoczęli  od  pobytu
w Sejmie,  potem  zobaczyli
Belweder,  Stare  Miasto  i Mu-
zeum  Narodowe.  W trzecim
dniu  odwiedzili  cmentarz  na
Powązkach oraz zwiedzili Mu-
zeum  Powstania  Warszaw-
skiego. Opiekunkami uczniów
były;  Renata  Ciężkowska,
Krystyna  Penkała  i  Barbara
Szczypka.

SANDOMIERZ
W  dniach  od  24  do  25

maja  2016  roku  uczniowie
wszystkich  klas  pierwszych
i klasy  2b  uczestniczyli
w wycieczce  do  Sandomie-
rza.  W pierwszym dniu po
dotarciu  do  Sandomierza
odbyli  rejs  statkiem  po
Wiśle, a następnie zwiedzali
kościoły i muzea. W drugim
dniu  zobaczyli  zamek
Krzyżtopór  oraz  zamek
w Baranowie  Sandomier-
skim a także odwiedzili ho-
dowlę bizonów w Kurozwę-
kach.  Opiekunami  gimna-
zjalistów  byli:  Bernard
Banot,  Jadwiga  Feber,
Joanna Maciałowicz, Jolanta
Musiolik,  Marcin  Słama
i Barbara Szczypka.

KRAKÓW
15  czerwca  2016  roku
uczniowie  klas  2a  i  2c
wyruszyli  na  wycieczkę
do Krakowa.  Po przyby-
ciu  na  miejsce  najpierw
udali się do Ogrodu Do-
świadczeń  im.  Stanisła-
wa  Lema.  Potem  zwie-
dzili  Wawel,  następnie
przeszli  Drogą  Królew-
ską na Rynek Główny i tu
obejrzeli  Sukiennice.
Wycieczkę zorganizowa-
ła  wychowawczyni  klasy
2c Liliana Bisok - Broda,
a oprócz  niej  opiekuna-
mi  byli:  Jadwiga  Feber
i Marcin Słama.

Aleksandra Wigłasz

EUROWEEK – SZKOŁA LIDERÓW
W  dniach  od  4  do  8  maja  dwunastu  uczniów z  Gimnazjum  w Dębowcu  uczestniczyło  w warsztatach  językowych

w miejscowości Różanka w malowniczej Kotlinie Kłodzkiej.
W czasie tych dni  mieliśmy sposobność uczestniczenia w wielu  zajęciach prowadzonych w języku angielskim przez

wolontariuszy  z  wielu  krajów  m.in.:  Chin,  Filipin,  Kanady,  Kenii,  Łotwy,  Meksyku,  Ugandy,  Ukrainy.  Poznawaliśmy
ciekawostki dotyczące kultury i tradycji tych państw, ale także historii i politycznej sytuacji. Uczniowie w niewielkich grupach
przygotowywali prezentacje i przedstawienia, podczas których nie tylko musieli posługiwać się językiem angielskim, ale także
wykazywać się niesamowitą kreatywnością i talentem. Komunikacja w języku angielskim odbywała się w naturalny sposób,
także poza zajęciami, w czasie wolnym, podczas wycieczki czy gier sportowych. Euroweek – to nie tylko warsztaty językowe,
ale i prawdziwa „szkoła przetrwania”, gdzie nie liczą się oceny, a jedynym testem jest komunikacja i chęć przełamania barier
nie tylko językowych, ale i tych społeczno – kulturowych.

Joanna Maciałowicz, nauczyciel j. angielskiego – opiekun grupy
STUDENTS’ REPORTS

Dominika Gorgosz 3b
Podczas tych 4-5 dni spędzonych na Euroweeku nie było

mowy o czymś takim jak "nudzę się" albo "nie mam co robić".
Każdy  mógł  znaleźć  coś  najciekawszego  dla  siebie.  Każdy
temat  prowadzony  przez  wolontariuszy  był  interesujący,
zabawny i kreatywny. Dzięki ich radom aby nie zwracać uwagi
na to jak się mówi ale po prostu mówić, nikt z nas nawet nie
zauważył kiedy poprawił swój angielski. Wolontariusze z Kenii,
Filipin,  Chin,  Ukrainy,  Włoch,  Indii  a nawet z  Kanady oraz
Meksyku  zaprezentowali  nam  swoje  tańce  narodowe
i najpopularniejsze  potrawy  dzięki  czemu  mogliśmy  poznać
ich  kulturę  oraz  tradycje.  Uważam,  że  każdy  kto  nie
uczestniczył  jeszcze  w  czymś  takim  powinien  koniecznie
spróbować jeśli  chce się dowiedzieć co oznacza „learning by
speaking"!!!

Over this 4-5 days spent at Euroweek there was nothing
like "I'm bored" or "I have nothing to do". Everyone could
find  something  interesting.  Each  topic  guided  by  the
volunteers was interesting,  funny and creative.  Thanks to
their  advice  not  to  pay  attention  how  to  speak  but  just
speak, none of us noticed when improved his English. The
volunteers  from  Kenya,  the  Philippines,  China,  Ukraine,
Italy, India and even from Canada and Mexico presented us
their national dances and the most popular dishes so that
we could get to know their culture and traditions.  I think
anyone who has not yet participated in something like that
should definitely try if  one wants to find out what means
„learning by speaking"!!!
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Julia Kaiser 3a
Na  Euroweeku  było  cudownie.  Tańczyliśmy

i śpiewaliśmy.  Poznałam  wiele  ciekawych  osób  i  mam
z nimi kontakt.

Euro week was great !  We fulfilled all  of  our dreams. We
learnt dances and singing. We learnt about new countries and
languages. I like this!

Dorota Kobielusz 3a
Euroweek był świetną przygodą. Spotkałam różnych ludzi

z  różnych  krajów.  Mówili  o  swojej  kulturze,  językach,
specyficznym jedzeniu (potrawy z Chin zszokowały mnie…).
To był bardzo zabawny czas dla mnie i  nigdy nie zapomnę
tych chwil i ludzi.

Euroweek was a very nice adventure. I met many different
people  who  were  from  many  different  nationalities.  They
spoke about their culture, language and specific food (food
from China shocked me…). It was a very funny time for me
and I won't forget these moments and people ever.

Anna Woźniak 2a
Decyzja o wyjeździe na Euroweek była jedną z najlepszych

jakie  podjęłam.  Nauczyłam  się  tam  jak  przełamywać  barierę
językową. Poznałam wielu nowych, ciekawych ludzi, z którymi
świetnie spędziłam czas. Dzięki wolontariuszom z całego świata
mogłam  poznać  inne  kultury,  tradycje  i  zwyczaje,  a  nade
wszystko  nauczyłam  się  ogromnej  tolerancji.  Zobaczyłam,  że
pomimo tak  wielu  różnic jesteśmy do siebie bardzo podobni.
Poza  tym  nie  należy  zapomnieć  też,  że  Euroweek  to  przede
wszystkim  świetna  zabawa,  mogliśmy  tam  podszkolić  swoje
taneczne umiejętności  i  sprawdzić się  w odmiennych tańcach
pochodzących z różnych zakątków świata. Uważam, że to było
wspaniałe doświadczenie i mam nadzieję, że będę mogła jeszcze
kiedyś wziąć udział w takim wydarzeniu.

The decision of going to Euroweek was one of the best
that I made. I learned there how to break the language
barrier. I met a lot of new, interesting people with whom
I spent a great time.  Volunteers from around the world
showed  me other cultures,  traditions and  customs and
most of all I have learned huge tolerance. I saw that we are
very different but all in all we are the same. I can't forget
that Euroweek was the experience where I had a lot of fun,
I  could  practice  my  dancing  skills  and  check  out  the
different dances from different parts of the world. I think
it was a great experience and I hope that one day I will go
to this event again.

Wiktoria Łuka 2a
Euroweek  był  naprawdę  cudownym  przeżyciem.  Poznaliśmy  grupę  naprawdę  miłych  i  ciekawych  ludzi

z najprzeróżniejszych stron świata. Mogliśmy poznać kulturę wielu ciekawych krajów, a także i inne języki obce oprócz języka
angielskiego.  Nie były to jednak zwykłe warsztaty językowe ponieważ nie tylko uczyliśmy się języka,  uczyliśmy się tam
również jak nie bać się go używać. Nie mogę doczekać się powrotu do tego miejsca.

4


