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                GIMNAZJALISTA 
NR 4/39/2006/2007                                  DWUMIESIĘCZNIK maj 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAM UROCZYSTOŚCI  

NADANIA GIMNAZJUM  

W ORNONTOWICACH 
IMIENIA NOBLISTÓW POLSKICH 

w dniu 31.05.2007r. 
 

Cz. I – godz. 10
00

 

1. Msza Św. w Kościele Parafialnym. 
2. Przejście do szkoły. 

Cz. II – godz.11
00

 

3. Powitanie Gości. 
4. Wystąpienie Dyrektora szkoły. 
5. Nadanie imienia. 
6. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej. 
7. Wystąpienia zaproszonych Gości. 
8. Program artystyczny. 
 

Rozwinięcie scenariusza: 

• Msza Św. w Kościele Parafialnym o godz. 1000 . 
• Społeczność szkolna wraz z zaproszonymi gośćmi 

przechodzi do holu gimnazjum. 
• Powitanie gości przez Przewodniczącą Samorządu 

Uczniowskiego. 
• Odśpiewanie hymnu państwowego. 
• Powitanie przez Dyrektora szkoły. 
• Przedstawienie przez Dyrektora szkoły krótkiej histo-

rii szkoły i uzasadnienie wyboru patrona. 
• Wręczenie przez Przewodniczącego Gminy aktu na-

dania Szkole imienia na ręce p. Dyrektor. 
• Odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej. 
• Wystąpienia zaproszonych Gości 
• Podziękowanie Dyrektora szkoły skierowane do Go-

ści.  
• Odśpiewanie PIEŚNI SZKOŁY. 
• Część artystyczna w wykonaniu uczniów: 
1. Krótka historia NAGRODY NOBLA (Prezentacja). 
2. Zaprezentowanie patronów szkoły w kolejności 

otrzymywania Nagrody Nobla: 
§ Maria Curie-Skłodowska – Nobel 1903 i 1911. 
§ Henryk Sienkiewicz – Nobel 1905. 

• Władysław Stanisław Reymont – Nobel 1924. 
• Czesław Miłosz – Nobel 1980. 
• Lech Wałęsa – Nobel 1983. 
• Wiesława Szymborska – Nobel 1996. 

2.1 MARIA CURIE – SKŁODOWSKA 

Krótka prezentacja multimedialna. 
Scenka – Listy Noblistki na podstawie książki córki 
Ewy. 
2.2 HENRYK SIENKIEWICZ 
Krótka prezentacja multimedialna. 
Inscenizacja Quo vadis człowieku... 

2.3 WŁADYSŁAW STANISŁAW REYMONT 
Krótka prezentacja multimedialna. 
Inscenizacja „Wokół Chłopów”. 

2.4 CZESŁAW MIŁOSZ 
Krótka prezentacja multimedialna. 
Ars poetica? – recytuje autor (nagranie). 
Sens – recytuje uczeń Paweł Korycki. 

2.5 LECH WAŁĘSA 
Prezentacja multimedialna postaci. 
Wykonanie pieśni „A mury runą...” 

2.6 WISŁAWA SZYMBORSKA 
Urodziny – recytacja poetki (nagranie). 
„Sto pociech” – recytują uczennice: Natalia Kastelik 
i Joanna Dryja. 
 

ZAPROSZENIE 
DO ZWIEDZENIA SZKOŁY 

 

W klasach zostały przygotowane gazetki 
okolicznościowe oraz wystawy. Można na nich 
obejrzeć fotografie Noblistów, zapoznać się z ich 
biografiami i poznać ciekawostki z życia. Jest 
także możliwość przeczytania lub wysłuchania 
utworów literackich. Dla bardziej dociekliwych 
nie lada gratką są doświadczenia chemiczne pre-
zentowane w sali poświęconej Marii Skłodow-
skiej-Curie. 
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NOTKI O NOBLISTACH POLSKICH 
 

                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
Władysława Reymonta  
nagrodzono Noblem  
w 1924 roku  
za Chłopów. 

 
 
 
 
 

Jest to powieść czterotomowa, ukazuje 
wszechstronny i prawdziwe wierny obraz wsi polskiej 
ujęty w ramy czterech pór roku. Obraz jest "prawdzi-
wie wierny" także dzięki temu, że Reymont przez wiele 
lat pracował w Lipcach (dziś Reymontowskich) jako 
robotnik kolejowy. Mieszkał na górce w Karczmie  
i obserwował, jak się ludzie bawią, ale również jak 
pracują. Postanowił zostać pisarzem już w szkole; pisał 
dużo, dla siebie. Tak o tym sam powiedział: "Nie przez 
ambicje, łaknąc sławy - zostałem pisarzem z potrzeby  
i z musu, z bólu, nienawiści i miłości. Muszę nim po-
zostać do końca, choćbym ani jednego czytelnika nie 
miał ..." 
 

 
 
 
 
 

Czesław Miłosz  
otrzymał  
Nagrodę Nobla  
w 1980 roku. 
 

 
 
 

To dla naszego kraju bardzo ważna data. Od 
razu też przyklejono Miłoszowi etykietę poety poli-
tycznego, bo nagroda została przyznana w czasie 
szczególnie nasyconym wydarzeniami historycznymi,  
a biografia poety zdaje się taką interpretację potwier-
dzać. Trzeba więc przypomnieć, że wniosek, kiedy 
jeszcze nikomu nie marzył się "sierpień" i że - wiersze 
"społeczne" czy "polityczne" stanowią niewielki mar-
gines w jego dorobku. Pamiętajmy więc, że otrzymał 
on Nobla za WYBITNE WARTOŚCI HUMANI-
STYCZNE CAŁOKSZTAŁTU TWÓRCZOŚCI PO-
ETYCKIEJ! 

cd. na str. 3 

 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maria Skłodowska-Curie - jako pierwszy  
i jedyny uczony otrzymała dwukrotnie Nagrodę No-
bla w dwóch dyscyplinach.  
W 1903 r. małżonkowie Curie otrzymali ją wspólnie  
w dziedzinie fizyki za odkrycie promieniotwórczości 
naturalnej oraz promieniotwórczości pierwiastków po-
lonu i radu. W 1911 r. w dziedzinie chemii - ponowny 
Nobel za prace nad własnościami chemicznymi i fi-
zycznymi polonu i radu oraz za prace dotyczące metod 
wyodrębniania, oczyszczania i pomiaru aktywności 
pierwiastków promieniotwórczych. 

 

 
 

 
 

Henryk Sienkiewicz  
dostał Nagrodę  
Nobla w roku 1905  
za wybitne osiągnięcia  
w dziedzinie epiki. 

 
 

Nie na darmo pisał w szkole wypracowania po-
dziwiane przez kolegów i wysoko cenione przez na-
uczycieli. Jego powieść QUO VADIS, wydana w roku 
1896, opowiadająca o Rzymie w czasach Nerona, była 
kilkakrotnie filmowana. W roku 1916 jej nakład tylko  
w USA przekroczył 1,5 mln egzemplarzy. Tłumaczono 
ją na wszystkie prawie języki świata. Ale dla Polaków 
ważniejsze są jego powieści historyczne: KRZYŻACY  
i Trylogia, składająca się z OGNIEM I MIECZEM, 
POTOPU i PANA WOŁODYJOWSKIEGO. Trylogię 
pisał, aby pokrzepić serca Polaków żyjących w niewoli. 
I udało mu się!  
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cd. ze str. 2 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lech Wałęsa - ku dumie i radości jednych, ku 

zaskoczeniu i zazdrości innych, jesienią 1983 roku 
obiegła świat wiadomość, że za wybitny wkład  
w propagowanie i utrzymanie pokoju na świecie 
Pokojową Nagrodę Nobla otrzymuje Polak Lech 
Wałęsa. Stanął tym samym w szeregu wybitnych 
laureatów tej nagrody obok Willego Brandta (1971), 
Henrego Kissingera (1973), Andrieja Sacharowa 
(1975), Jasira Arafata, Icchaka Rabina (1978) i Mat-
ki Teresy (1979). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Rok 1996 okazał się wielkim świętem literatu-

ry i kultury polskiej. "Wielka i skromna" poetka pol-
ska została laureatką Nagrody Nobla w dziedzinie 
literatury. Jej poezja znalazła drogę do wielkiego 
świata, okazała się uniwersalna, nasycona tradycją  
a zarazem bardzo współczesna. Królewska Akade-
mia uhonorowała Wisławę Szymborską tą presti-
żową nagrodą za całokształt twórczości poetyc-
kiej. 

 

 
 
 
 
Sprawdź swoją wiedzę o Noblistach w dziedzinie 
literatury. 

1. Gdzie i kiedy urodził się Czesław Miłosz?  
2. Jaki kierunek studiów i na jakiej uczelni 

ukończył Czesław Miłosz?  
3. Podaj nazwę grupy poetyckiej, w której pod-

czas studiów działał Czesław Miłosz.  
4. Jakie stypendium otrzymał Czesław Miłosz w 

1934 r.? 
5. W którym roku i za jaką powieść Władysław 

Reymont otrzymał Nagrodę Nobla?  
6. Z ilu tomów składa się powieść "Chłopi"? 

Wymień ich tytuły.  
7. Podaj lata, w których ukazywały się kolejne 

tomy powieści Władysława Reymonta "Chło-
pi"?  

8. Gdzie rozgrywa się akcja powieści "Chłopi”? 
9. W którym roku ukazał się zbiór wierszy "Wo-

łanie do Yeti"?  
10. Podaj tytuł wiersza Wisławy Szymbor-

skiej, z którego pochodzi zwrotka:  
"Żaden dzień się nie powtórzy, 
nie ma dwóch podobnych nocy, 
dwóch tych samych pocałunków, 
dwóch jednakich spojrzeń w oczy."  
 

11. W którym roku Wisława Szymborska otrzy-
mała Literacką Nagrodę Nobla?  

12. Wymień jedną z nagród zagranicznych 
(oprócz Nagrody Nobla), jaką otrzymała Wi-
sława Szymborska.  

13. Wymień jedną z nagród krajowych jaką 
otrzymała Wisława Szymborska. 

14. W latach 1876-1879 Henryk Sienkiewicz od-
był podróż do Ameryki. Jaki tytuł nosi cykl 
reportaży przysyłanych przez pisarza z Ame-
ryki?  

15. W jakich latach Henryk Sienkiewicz odbył 
podróż do Afryki?   

16. Wymień imiona i nazwiska dwojga głównych 
bohaterów powieści „W pustyni i w puszczy".  

17. Na tle jakich wydarzeń historycznych toczy 
się akcja powieści „W pustyni i w puszczy"?  

18. Podaj imiona dwojga murzyńskich przyjaciół 
towarzyszących dzieciom w podróży po 
Afryce?  
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Z okazji nadania imienia szkole zostały zorga-

nizowane liczne konkursy literackie i plastyczne.  
1. Dnia 14 maja 2007r odbył się konkurs „Wiedzy  

o Alfredzie Noblu”. Organizatorem konkursu byli na-
uczyciele matematyki i chemii. Składał się on  
z dwóch części: z zadań zamkniętych i otwartych.  
W konkursie wzięło udział po dwóch przedstawicieli  
z klas. Uczestnicy konkursu mogli się wykazać wiedzą 
o życiu, działalności i rodzinie Alfreda Nobla. 
Wyniki konkursu przedstawiają się następująco: 
I miejsce – Damian Szulc i Mateusz Chmurczyk  
z klasy Ia,  
II miejsce – Ewa Małek i Dominika Świerkot  
z klasy IIb, 
III miejsce – Monika Ogłoza i Mirella Hibszer  
z klasy Id. 
2. Przeprowadzono również konkurs na „Logo szkoły” 

i „Exlibris biblioteki”. Prace polegające na wymyśle-
niu znaku rozpoznawczego, w pełni oddającego cha-
rakter naszej szkoły, mogły być wykonane techniką 
dowolną.  

W kategorii „Logo szkoły” I miejsce otrzyma-
ła Mariola Maciejczyk z klasy IIIc, wyróżnione zosta-
ły następujące osoby: Wioletta Jakubowska  
z klasy IIb, Julia i Emanuela Zajusz  z kl. IIId oraz 
Agnieszka Prasoł z kl. IIIc. 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

          
 
   
 

 
Natomiast za najlepszy „Exlibris biblioteki” 

 I miejsce zajęła Julia Zajusz z klasy IIId, wyróżnione 
zostały następujące osoby:  Klaudia Spyra z kl. IIb, 
Mariola Maciejczyk z klasy IIIc, Emanuela Zajusz z 
klasy IIId Janina Gilner z kl. IIb oraz Agnieszka Prasoł 
z kl. IIIc. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Osoby uzdolnione plastycznie mogły pochwalić się 
swoimi umiejętnościami w konkursach organizowa-
nych przez p. Monikę Taistra. Należało wykonać pla-
kat, rzeźbę lub portret Noblisty, a prace konkursowe 
możemy podziwiać w salach i na korytarzach.  
Oto wyniki: 
W kategorii najładniejszy portret I miejsce zajęła Julia 

Zajusz z klasy IIId, II miejsce Mariola Maciejczyk z 
klasy IIIc, a III miejsce Emanuela Zajusz z klasy III d. 
Za wykonanie rzeźby wyróżniona została Janina Gil-
ner z kl. IIb. 
W konkursie międzyklasowym najładniejszy plakat 
został wykonany przez klasę IIIc,  nagrodzono również 
klasy IIIc i IIIa. 
4. Przeprowadzono również konkurs o Noblistach Pol-
skich. Wyniki Przedstawiają się następująco: 
I miejsce zajęła klasa IIa w składzie Adam Adamczyk 
i Adam Płaszczyk, II miejsce klasa IIb, reprezentowa-
na przez Joannę Serafin i Mirosława Szmaj,  
III miejsce – Anna Szymura i Agnieszka Trojanowska 
z klasy IIId. 

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!!! 
 

 
 

Świętowanie nadania imienia nie kończy się 
jednak wraz z zakończeniem oficjalnej części uroczy-
stości. W godzinach popołudniowych również przewi-
dziano liczne atrakcje. O godzinie 1600 rozpocznie się 
występ zespołu „Stauros”, który swoją piosenką „Taki 
tu spokój…” na pewno porwie do tańca młodzież na-
szego gimnazjum.  

Oprócz tego uczniowie będą mogli poczęsto-
wać się grillowaną kiełbaską lub ciastem w zależności 
od tego, co kto lubi. 

Wieczorem spotkamy się z kolei na dyskotece, 
by przy dźwiękach muzyki miło spędzić czas we wła-
snym gronie – gronie uczniów gimnazjum im. Nobli-
stów Polskich.  

Dyskoteka będzie już ostatnim punktem pro-
gramu obchodów tego uroczystego i ważnego dla nas 
dnia. 
  

 

Exlibris wykonany 
przez Julię Zajusz 

 Nagrodzone logo  
Marioli Maciejczyk 


