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Jak co roku 11 listopada obchodziliśmy 

święto Odzyskania Niepodległości. Niepodległa 
Polska odrodziła się w listopadzie 1918 roku  
w ciągu zaledwie trzech tygodni. To niezwykłe 
tempo zaskoczyło ówczesnych obserwatorów wy-
darzeń politycznych w Polsce i Europie. 
 
Tło historyczne 
             W XVIII w. silna niegdyś Rzeczpospolita 
zaczęła się chylić ku upadkowi, co doprowadziło 
do trzech rozbiorów Polski, ostatni trzeci rozbiór 
trwał od roku 1975, przez 123 lata, aż do 1918 ro-
ku, kiedy to, 11 listopada, Rada Regencyjna (organ 
sprawujący władzę nad Królestwem Polskim) 
przekazała władzę nad wojskiem, Józefowi Piłsud-
skiemu, który dzień wcześniej powrócił z interno-
wania w Magdeburgu, a w trzy dni później rozwią-
zała się, przekazując mu pełną władzę i ustanawia-
jąc go Naczelnikiem Państwa. Powstała wtedy 
Druga Rzeczpospolita. 
 
 

Święto Niepodległości i obchody 
            Dzień 11 listopada ustanowiono świętem 
państwowym po raz pierwszy dopiero w 1937 
roku. W latach 1939-44 podczas okupacji hitle-
rowskiej oraz w okresie od 1945 do 1989 roku,  
w czasie rządów komunistycznych obchodzenie 
święta 11 listopada było zakazane.  

Dopiero w roku 1989, ustawą Sejmu, 
przywrócono obchody tego święta, od tego roku 
Święto Niepodległości jest najważniejszym świę-
tem państwowym, a dzień 11 listopada jest dniem 
wolnym od pracy.  Święto obchodzone jest w ca-
łym kraju, lecz najważniejsze obchody odbywają 
się w Warszawie na placu Józefa Piłsudskiego 
pod Grobem Nieznanego Żołnierza. 
             W naszym gimnazjum odbył się,  jak co  
roku, apel, który przygotowała klasa  I d z panią 
wychowawczynią Lucyną Piechoczek-Niezgodą. 
Odśpiewano na nim hymn polski oraz inne stare, 
wojenne pieśni i przypomniano nam ważne histo-
ryczne daty i wydarzenia.  
 

 
 

W dniu 14 listopada 2005r., w Gimna-
zjum nr 2 w Mikołowie, odbyły się mecze półfi-
nałowe Powiatowego Turnieju w Piłce Ręcznej 
Dziewcząt grupy gimnazjalnej powiatu mikołow-
skiego.  

I miejsce zajęły nasze dziewczęta 
wygrywając wszystkie mecze i awansując do 
finału turnieju. Skład podstawy drużyny 
dziewcząt  
z Ornontowic: Weronika Grolik, Magdalena 

Mróz, Paulina Petrusiewicz, Agnieszka 

Pawlicka, Patrycja Pieniek, Klaudia 

Pieńkowska, Sylwia Adamczyk,  opiekun: 

nauczyciel WF: Elżbieta Lewicka.  
 

cd. na stronie 2 
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W XI Biegu Niepodległości o Puchar Prezy-

denta Miasta Rybnika w kategorii szkół gimnazjal-
nych  młodzież naszego gimnazjum pod opieką   
p. Elżbiety Lewickiej, p. Karola Zuber,  
i p. Łukasza Hauke w klasyfikacji generalnej zajęła 
III miejsce wśród 16 startujących szkół. Najlepsze 
miejsca indywidualne zajęli (na 178 startujących): 
Klaudia Pieńkowska: 9;  Urszula Pieńkowska: 13;   

Roksana Ziental: 15; Piotr Malczyk: 16; Adam 

Pietrzyba: 17; Krzysztof Książek: 18; Mateusz 

Zdrzałek: 29; Karol Pawlak: 31; Krzysztof Waw-

rzynek: 45 i  Monika Nocoń: 46. 
 
 

       
 

Dnia  26 października br. odbyła się w na-
szym gimnazjum dyskoteka  połączona z akcją cha-
rytatywną. Celem akcji była zbiórka pieniędzy na 
leczenie małej mieszkanki Ornontowic, Żanetki. Na-
si gimnazjaliści zrozumieli powagę sytuacji i na 
dyskotece stawili się dość licznie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dnia 23 listopada 2005r. odbyła się w na-

szym gimnazjum dyskoteka andrzejkowa. Podczas 
wspólnej zabawy wybrano dwóch królów i dwie kró-
lowe balu. Anonimowe jury (CICHOCIEMNIJ ) w 
składzie iście tajemniczym, (redakcji wiadomo, że 
były to nasze nauczycielki przedmiotów ścisłych, 
hehe!)  wybrało następujące osoby: 

  
ü  Królowie – Adam Pietrzyba i Adam 

Wiernicki, 
ü  Królowe – Ania Pensińska i Magda 

Mróz, 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podczas dyskoteki andrzejkowej uczniowie mogli 
skorzystać jeszcze z: 
ü  możliwości dedykacji piosenki, 
ü  rozmaitych wróżb: 

• przekuwaniu serc igłą w celu znalezienia 
imienia wybranki swego serca, 

• odkrywaniu zakrytych symboli: liść - za-
mążpójście, złotówka - bogactwo, pusty 
kubek - nic się w najbliższym czasie nie 
zdarzy, 

Jednym słowem wszyscy się dobrze bawili i każ-
demu dopisywał humorJ . 

Opracował: Mefisto  

 

 
 
W dniach od 7-16 listopada br. odbyły się 

konkursy przedmiotowe na etapie szkolnym 
z następujących przedmiotów: j. polski, historia, 
matematyka, fizyka, biologia, chemia i geografia. 
Do II etapu z naszego gimnazjum zakwalifikowali 
się: 
ü  j. polski – Roman Sładek (IIIc),  Magdalena 

Pabian (IIIa), Magdalena Grzywok (IIIa), Ju-
styna Boczek (IIId), Sylwia Adamczyk (IIIe), 

ü  historia – Roman Sładek (IIIc),  
ü  matematyka – Tomasz Kontusz (IIIc), 
ü  fizyka – nikt się nie zakwalifikował, 
ü  biologia – nikt się nie zakwalifikował, 
ü  chemia – Magdalena Grzywok (IIIa), 
ü  geografia – Adam Gabor (IIIa), Karol Nieuży-

ła (IIIa). 
Gratulujemy!!! 

 
Opracował: Mefisto 
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Pod takim hasłem odbył się finał konkursu 
rangi wojewódzkiej, o eliminacjach do którego pi-
saliśmy w poprzednim numerze. Trzy uczennice, 
spośród  45 badanych w eliminacjach, otrzymały 
zaproszenie do wielkiego finału.  

26 listopada w audytorium  Biblioteki Ślą-
skiej w Katowicach finałowe zmagania podjęły: 
Emanuela Zajusz (j. polski), Anna Pensińska  
(j. angielski)  i Karolina Zuber (j. niemiecki).  
I choć tego razu skończyło się tylko na dyplomach 
uczestnictwa, naprawdę warto było pojechać, obej-
rzeć z bliska i od wewnątrz nowy gmach Biblioteki 
Śląskiej i przeżyć swoją przygodę…  
    

    

    

    

    

    

    

    
    

Profilaktycznie do Profilaktycznie do Profilaktycznie do Profilaktycznie do     

rodzrodzrodzrodziiiiców i uczniówców i uczniówców i uczniówców i uczniów    
 
„Narkotyki mogą być bliżej niż myślisz…”- 

taki temat przewodni miała listopadowa wywia-
dówka z prelekcją dla rodziców przygotowana  
w formie ciekawej prezentacji przez pedagoga Ma-

rię Zawiertę-Tomalę oraz szkolnego psychologa  
Magdalenę Świerczynę.  

Młodzież natomiast uczestniczyła w cy-
klicznym programie profilaktycznym „Noe”, który 
co roku obejmuje uczniów klas pierwszych gimna-
zjum, a prezentowany jest z inicjatywy i środków 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych. 

 
 
 
25 listopada 2005r. w Polsce odbyła się 

premiera czwartej części przygód Harrego Pottera 
zatytułowana „Harry Potter i Czara Ognia”. 

Ta kolejna już seria przygód małego cza-
rodzieja spotkała się z wielkim zainteresowaniem 
jego sympatyków, którzy bez względu na wiek od 
pierwszych dni edycji tłumnie zapełniali sale ki-
nowe w całym kraju. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Film obejrzeli także uczniowie klas dru-

gich naszego gimnazjum, którzy 5 grudnia pod 
opieką p. Elżbiety Florys, p. Sabiny Ziebury-
Kuduk, p. Iwony Szkapki, p. Aleksandry Włoda-
rek, p. Magdaleny Świerczyny, p. Marcina Wil-
czyńskiego wzięli udział w wyjeździe do kina Ci-
nema City w Katowicach. 

W czwartej części swoich przygód Harry 
nie jest już dzieckiem, lecz nastolatkiem. W jego 
magiczny świat i towarzyszących mu przyjaciół: 
Rona Weasley (Rupert Grint) i Hermiony Granger 
(Emma Watson) niepostrzeżenie wkradają się 
przyziemne problemy wieku dorastania. Pierwsze 
wystawianie na próbę męskiej przyjaźni, pierwsze 
moralne dylematy oraz ... pierwsze zauroczenia. 

Zarówno nauczyciele jak i gimnazjaliści, 
którzy wzięli udział w wyjeździe, twierdzą, że ko-
lejna część przygód Harrego jest może trochę bar-
dziej przerażająca niż poprzednie, ale fascynująca 
i warta obejrzenia. Dlatego wszystkich, którzy 
jeszcze nie obejrzeli filmu zachęcamy do kina. 
Zapewniamy, że niezwyciężony Harry, dzięki któ-
remu przeniesiecie się w świat fantazji, magii  
i czarów, dostarczy Wam niezapomnianych wra-
żeń.    

Opracowały: Anka i Aurelia 
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Dzień  GórnikaDzień  GórnikaDzień  GórnikaDzień  Górnika    
 
3 grudnia 2005r., w naszej miejscowości 

obchodzono dzień Św. Barbary - Barbórkę. Nasi 
górnicy o godz. 9:00 uczestniczyli w uroczystej 
mszy św., a później w Gminnym Domu Kultury 
podziwiali występ uczniów gimnazjum (w  pro-
gramie przygotowanym przez panią M. Gabor, 
K. Szendzielorz, A. Szubę, J. Mandalkę, J. Pod-
bielską - Smolorz), szkoły podstawowej i przed-
szkola.  
 
Program zawierał: 
- występ przedszkolaków; 
- historyjki rodziny śląskie - o Skarbniku, o św. 
Barbarze; 
- „Murzynek Bambo” w wydaniu śląskim; 
- ,,Ni mocno cicia”- wiersz; 
- ,,Chwalipięta”- wiersz; 
- liczne pisosenki wykonywane przez chórek. 

Po zakończeniu wszyscy występujący zosta-
li nagrodzeni przez górników i gości gorącymi 
oklaskami. 

7 grudnia 2005r. cała trupa aktorska pod 
nazwą: Kabaret Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
i Gimnazjum w Ornontowicach wzięła udział  
w Przeglądzie Twórczości Śląskiej ,,Karlik” 
w Mikołowie i zajęła w nim 1 miejsce. 

 

Gratulujemy!!! 
 

Opracował: Robert Pruciak 
 
 

Międzynarodowy Dzień  
Praw Człowieka  

oraz Dzień Ochrony  
Praw Dziecka 

 
10 grudnia 2005r. cały świat obchodził 

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, tego 
dnia również świętowano Dzień Ochrony Praw 
Dziecka oraz mniej znany Dzień Odlewnika. Mu-
simy pamiętać, że dzieci mają również swoje pra-
wa. Pamiętajcie, że człowiek nie jest narzędziem 

mówiącym ludzkim głosem !!! 
 
 

 

Pierwszą przyjętą deklarację na temat 

praw człowieka przez Organizację Narodów 

Zjednoczonych był dokument „Powszechna De-

klaracja Praw Człowieka”,  

którą uchwalono 10 grudnia 1948 roku w 

paryskim Palais de Chaillot.  
 
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka li-

czy 30 artykułów. W Deklaracji jest mowa m.in. o 
prawach: prawo do życia, wolności, bezpieczeństwa 
osobistego i nauki; prawo wolności myśli, sumienia 
i wyznania; prawo wolności opinii i jej wyrażania; 
prawo ubiegania się o azyl i korzystania z niego w 
innym kraju w razie prześladowania; zakaz zastra-
szania, torturowania i stosowania niewolnictwa; 
prawo do życia w godziwych warunkach material-
nych.  

 

 
 

Amnesty International - to międzynarodo-
wa organizacja pozarządowa, której celem jest za-
pobieganie naruszeniom fundamentalnych praw 
człowieka poprzez wszelkie pokojowe akcje oby-
watelskie - od organizowania pisania listów do rzą-
dów krajów łamiących te prawa, poprzez publiczne 
rozgłaszanie informacji o takich naruszeniach, po 
realną pomoc finansową i prawną poszkodowanym 
osobom. 
 
 

 

 

 

 

    

 

 

W dniu 9 grudnia 2005r. odbyło się w na-
szym gimnazjum spotkanie z wolontariuszką 

„Amnesty International” p. Magdą Szemraj. Za-
znajomiła nas ona z podstawowymi funkcjami or-
ganizacji, m.in. z uwalnianiem więźniów politycz-
nych, walką o tolerancję i pokój oraz przestrzeganie 
obowiązujących praw człowieka.  

 
cd. na stronie 5 
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Nasi gimnazjaliści wykazali duże zaintere-

sowanie tematem, zadając p. wolontariuszce wiele 
pytań. Choć może zakres działań „Amnesty Inter-
national” nie jest nam tak dobrze znany, to każdy 
zapewne uważał po spotkaniu, że jest nam bardzo 
potrzebna. 

Opracował: Mefisto 

 

 
 
13 grudnia 2005r. uczniowie klas pierw-

szych naszego gimnazjum byli na wycieczce  
w Katowicach i w Chorzowie. Wyjazd nie był  
w prawdzie daleki, ale jak twierdzą uczniowie oraz 
towarzyszący im nauczyciele bardzo ciekawy  
i wyjątkowo udany. 

W katowickim Pałacu Młodzieży odwiedzi-
li powstałe niedawno oceanarium. Obserwowali 
pływające w ogromnych akwariach najbardziej dra-
pieżne ryby świata jak: rekiny, mureny i piranie. 
W podwodnej jaskini śledzili krążące ławice barw-
nych rybek, wielkich drapieżników, wyłaniające się 
barwne rafy koralowe. Podziw budziły przypomi-
nające kamienie ryby-skały, jeżowce, rozgwiazdy 
oraz ogromny żółw. 
Największą sympatią zwiedzających cieszyły się 
małe rybki błazenki („Nemo”) i machająca niepo-
radnie nogami żabo-ryba. 

Podczas pobytu w Chorzowie uczniowie 
odwiedzili najstarsze polskie planetarium im. M. 
Kopernika z 1955r. Dzięki umieszczonej tam pod 
23-metrową kopułą, stanowiącą ekran sztucznego 
nieba, aparaturze projekcyjnej obserwowali wiernie 
naśladujący rzeczywisty firmament nieba i zmiany 
zachodzące w Układzie Słonecznym przez całą do-

bę.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Udział w prelekcji pt. „Lekcja o wszech-

świecie” oraz niewidoczne gołym okiem zjawiska 

astronomiczne, jakie dzięki złudzeniom optycz-

nym mogli tam podziwiać, okazały się niesamo-

witym przeżyciem. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dużym zainteresowaniem cieszył się także 

usytuowany na dziedzińcu planetarium odmierza-

jący czas ogromny zegar słoneczny. 

Każdy, kogo zafascynowało to, co się 
dzieje na naszym niebie lub kto chciał się dowie-
dzieć czegoś więcej o aktualnych wydarzeniach 
astronomicznych, mógł podyskutować z dyżurują-
cym tam astronomem. 

Jak twierdzą uczestnicy wycieczki zarów-
no to, co zobaczyli na firmamencie nieba w plane-
tarium, jak i to, co działo się w wodach oceana-
rium, było bardzo ciekawe i warte obejrzenia. 
Okazuje się więc, że aby zobaczyć i przeżyć coś 

niezwykłego nie trzeba wcale daleko wyjeż-

dżać… 

Opracowała: Ania 

 
 

 
 
 

…zawiązał się w gimnazjum ubiegłego ro-
ku. 35 osób- potencjalnych wolontariuszy wzięło 
udział w szkoleniu, które przeprowadziła przed-
stawicielka Centrum Wolontariatu w Łaziskach 
Górnych. Pierwsze akcje Klubu to zbiórki  na 
Dom Dziecka w Orzeszu i Azyl dla psów i kotów 
w Tarnowskich Górach.  
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BARAN (21.III – 20.IV) – Dajcie się ponieść nadziei - 
potrafi ona budować lepszą przyszłość, nadzieja jest inspira-
cją do lepszego i szczęśliwszego życia. Pozwólcie sobie 
czasem na odrobinę marzeń i fantazji. Mądrzy ludzie mó-
wią, że człowiek bez marzeń nie ma nic, bo marzenia są 
wrotami do świata, w którym nie ma bólu i niedostatku.  

BYK (21.IV – 21.V) – Pomimo dobrego roku, pod 
względem finansowym karty zalecają ostrożność w wyda-
waniu pieniędzy, gdyż możecie popaść się w kłopoty i mieć 
problemy z gotówką. Zapewne wiele Byków nie będzie mia-
ło konkretnych problemów finansowych, ale pojawią się 
problemy na co wydać dany grosz. Jednym słowem rok mo-
że być spokojny ale pojawią się też chwile ogromnej rado-
ści. 

BLIŹNIĘTA (22.V – 21.VI) –  Rok ten będzie przypo-
minać stąpanie po kruchym lodzie, nie zabraknie zawistnych 
osób, które inteligentnym i błyskotliwym Bliźniętom mogą 
pozazdrościć profitów finansowych i statusu zawodowego. 
Mogą nadejść jakieś złe wiadomości, ale karty mówią też, 
że jeśli stanie się coś złego to zawdzięczać możecie to tylko 
własnej nieroztropności i zbytniemu rozsiewaniu energii. 
Jeśli zachowacie ostrożność, powinniście być z tego roku 
zadowoleni.  

 RAK (22.VI – 22.VII) – Jeśli w życiu niektórych Ra-
ków nastąpią jakiekolwiek zmiany, które mogłyby wytrącić 
je z równowagi, to nie powinny się niczego obawiać. Karty 
sugerują pojawienie się młodej, zaradnej osoby, która udzie-
li dobrej rady albo da pomoc. Pojawią się dobre i sprzyjają-
ce okoliczności, nadejdę dobre i niespodziewane wiadomo-
ści. A niektóre zodiakalne Raki czeka bardzo miła podróż 
samolotem, służbowa lub całkiem dla przyjemności. 

LEW (23.VII – 22.VIII) – Czas na nadzieję i zwięk-
szenie tempa przemian. Faktycznie rok 2006 może być na-
wet rokiem sukcesu, dla tych Lwów, które nie poddadzą się 
chwilowym smutkom, depresjom i zwycięsko wyjdą ze 
wszystkich przeciwności. Możliwość złapania szczęścia, 
osiągnięcia komfortu psychicznego, poznanie kogoś zapisa-
nego w gwiazdach. Te Lwy, które zamierzają udać się w 
podróż za morze, będą mogły spełnić swoje marzenia i los 
nie będzie im w niczym przeszkadzał.  

PANNA (23.VIII – 22.IX) –  Karty sugerują ogólnie 
dobrą sytuację, nic w tym roku nie powinno Wam zagrozić. 
Nawet, jeśli w życie niektórych Panien wedrze się smutek i 
gorycz, to i tak ich sytuacja będzie na tyle dobra, że poradzą 
sobie ze wszystkimi przeciwnościami losu. Ogólnie więk-
szość z nich powinna dostąpić poprawy jakości życia zawo-
dowego i uczuciowego. Murowany sukces dla tych, którzy 
chcą spełnić swoje marzenia. 

 

 

WAGA (23.IX – 23.X) –  To co zamierzałyście drogie 
Wagi, zostanie zrobione. Owocna współpraca i podpisanie 
korzystnych kontraktów. Miłe i przyjazne otoczenie, uzy-
skanie dobrych sprzymierzeńców, możliwość otrzymania 
dobrej rady. Reasumując, powinien to być bardzo dobry rok, 
dlatego nie bójcie się wstrząsów i zaburzeń, bo niestety, tak 
życie urządzone, że bez nich nie byłoby postępu. 

SKORPION (24.X – 22.XI) – Karta ta daje bardzo do-
bre podsumowanie całości, gdyż sugeruje spokój i komfort 
materialny i zapewne związany z nim i komfort psychiczny. 
Podpowiada też, że wszystko zawdzięczać będziecie swojej 
pracowitości i inteligencji, co tym samym jest jeszcze bar-
dziej budujące, gdyż daje możliwość wiary w siebie. Tym 
samym trudy życia nie powinny być tak bardzo deprymują-
ce, jak w przypadku innych znaków. 

STRZELEC (23.XI – 21.XII) – Trudne położenie,  
w jakim znaleźliście się ma wyjście. Wasz upór, determina-
cja, ciekawość oraz inteligencja pozwolą pokonać wszystkie 
przeciwności losu. Okaże się, że zawsze możecie sięgnąć do 
rezerwuaru własnych, potężnych mocy i obronną ręką wyjść 
z sytuacji, które wydawałoby się, że są bez wyjścia. Ko-
nieczne też jest zwrócenie uwagi na osoby wokół Was, one 
mogą stać się Waszymi sprzymierzeńcami. Natomiast pod-
jęcie nauki lub zmiana kwalifikacji pomoże sprecyzować  
i wykonać plany, które zaprocentują dobrą jakością życia. 

KOZIOROŻEC (22.XII – 20.I) –  Rok może być trochę 
nieprzewidywalny, niosący początkowo sporo zamieszania i 
zawirowań, jak gdyby zmuszał wielu Koziorożców do od-
parcia ataku, do wiary w siebie i wykreowanie się na moc-
nego i silnego człowieka. Dlatego powinniście już dzisiaj 
uwierzyć w wielką siłę, która drzemie w głębinach Waszej 
podświadomości. 

WODNIK (21.I – 20.II) – Ciężka i stresująca nieraz 
praca pozwoliła niektórym Wodnikom dotrzeć do wiedzy o 
sobie i o świecie. Nauczyliście się wierzyć i ufać tylko sobie 
i swojej intuicji, dzięki temu postanowiliście poznać siebie i 
tym samym naturę wszechświata. Większość Wodników 
postanowi odkryć wyższe wartości, wartości duchowe. Za-
uważycie, że do życia podchodzicie rozważnie i nie zakła-
dacie różowych okularów, tak jak czyniliście to dotychczas. 

 RYBY (21.II – 20.III) –  Rok przyszły będzie dla wie-
lu Ryb bardzo szczęśliwy i ważne będzie to, że nie doświad-
czą w tym czasie takiej zwykłej, trudnej rzeczywistości łą-
czącej się z walką o byt. Pieniądze przyjdą do Was, ot tak 
sobie, mimochodem, nie będziecie się zbytnio martwić o 
nie. Ważna dla Was stanie się mądrość, wartości rodzinne, 
patriotyzm, prawo, sprawiedliwość. Zastanawiać się będzie-
cie nad sensem życia. 


