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31 marca w naszym gimnazjum odbył się 

uroczysty „ Apel Papieski ”, który został przygo-

towany przez SM Walburgę z udziałem chórku  

„pod batutą” pani Szendzielorz. Apel miał charak-

ter refleksyjny, a oprawa muzyczna na czele  

z piosenką „Barka”  w wykonaniu naszej koleżanki 

Julity Pawłowicz nadawała temu przedstawieniu 

niesamowity nastrój.  Warto tu również zaznaczyć, 

że zaszczycił nas swą obecnością ks. proboszcz 

Jerzy Kiełbasa.  
Opracował: MefistoJJJJ   

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Olimpiada  
geograficzna 

   

13 marca 2006r. drużyna z naszej szkoły  

w składzie: Adam Gabor z klasy IIIa, Karol Nie-

użyła z IIIa i Robert Pruciak z Id, wzięli udział  

w Międzyszkolnej Olimpiadzie Geograficzno -

Turystycznej w Woźnikach. Opiekunem grupy 

była pani Iwona Sznapka. 

 W olimpiadzie brali udział uczniowie  

z całego Śląska (łącznie ok. 230). Konkurs składał 

się z trzech etapów: w pierwszym brali udział 

wszyscy uczestnicy, każdy uczestnik otrzymał 30 

pytań, na które trzeba było odpowiedzieć w ciągu 

15 min. W czasie sprawdzania, wszystkim zostali 

przedstawieni przybyli na olimpiadę goście: Mar-

tyna Wojciechowska, prezenterka programu TVN  

i Jerzy Buzek, były premier RP. Wygłosili krótkie 

przemówienie i rozdali mnóstwo autografów.          

Wreszcie ogłoszono wyniki. Niestety, z naszej 

szkoły nikt nie zakwalifikował się do finałowej 

10-tki drugiego etapu (z powodu kilku uczestni-

ków o takiej samej liczbie punktów było ich 12). 

Do ostatniego, trzeciego etapu doszło 6 uczniów. 

Ostatecznie wygrał uczeń ze szkoły w Często-

chowie i otrzymał nagrody rzeczowe oraz kilku-

dniowy wyjazd do Brukseli. Oprócz nagród dla 

zwycięzców zostały rozlosowane nagrody „pocie-

szenia”, w tym wyjazd również do Brukseli (!). 

 Wszyscy uczestnicy z pewnością zgodnie 

stwierdzą, że ta olimpiada to było wielkie przeży-

cie i doświadczenie na przyszłość. 

 

Opracował: Robert Pruciak 
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Na co egzamin gimnazjalny ma wpływ  
 

             Wynik egzaminu będzie miał wpływ na 

przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły 

ponadgimnazjalnej. Równocześnie można ubiegać 

się o przyjęcie do trzech szkół. 

 

              Zgodnie z rozporządzeniem ministra edu-

kacji, o przyjęciu do szkoły ponadgimnazjalnej de-

cydują: liczba punktów uzyskanych przez kandydata 

za oceny na świadectwie z wybranych przedmiotów 

i za inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie 

ukończenia gimnazjum oraz liczba punktów za wy-

niki egzaminu gimnazjalnego. 

 

              W szkołach lub klasach dwujęzycznych 

może być dodatkowo przeprowadzony sprawdzian 

uzdolnień kierunkowych. 

      

 Z egzaminu gimnazjalnego zwolnieni są lau-

reaci i finaliści olimpiad przedmiotowych o zasięgu 

wojewódzkim lub ponad wojewódzkim. Na wniosek 

rodziców mogą być z niego zwolnieni także 

uczniowie niepełnosprawni fizycznie i umysłowo, 

którzy wymagają kształcenia specjalnego. W szcze-

gólnych przypadkach losowych lub zdrowotnych 

(np. w przypadku przewlekłej choroby) mogą być  

z niego także zwolnieni inni uczniowie. 
 
 

 

 

 
 
25 kwietnia br. w Gimnazjum w Ornontowi-

cach odbył się I Powiatowy Konkurs Recytatorski 

Poezji, którego hasłem przewodnim było „Z uczu-

ciem w tle”. 

Młodzież gimnazjów powiatu mikołowskie-

go miała możliwość zaprezentować swoje zdolności  

autorskie i deklamatorskie, które oceniało jury  

w składzie: p. Joanna Jeleń, p. Jolanta Witkowska, 

P. Danuta Konarska, p. Bożena Kasprzycka i p. Ma-

ria Sitek. Laureatką I Powiatowego Konkursu Recy-

tatorskiego została Anita Wandyszewska z Gimna-

zjum nr 1 w Łaziskach Górnych. Kolejne miejsca 

zajęli: Magda Grzywok z Gimnazjum w Ornontowi-

cach – II miejsce i Artur Szczęsny miejsce III.  

Serdecznie Gratulujemy!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolne rekolekcje odbywały się w dniach 

od 10 do 12 kwietnia 2006r. Młodzież gimnazjalna 

gromadziła się w kościele jako druga grupa reko-

lekcyjna o godz. 10
00

. 

Rekolekcje prowadził ks. Grzegorz - Salwa-

torianin z Mikołowa, który w jasny, prosty sposób 

ukazał Jezusa jako najlepszego przyjaciela w życiu, 

nie jako idola, którego warto naśladować. 

Mówił także o wyborach życiowych, których owo-

ce będą błogosławione lub wręcz odwrotnie, można 

dokonać wyboru, którego bardzo się żałuje.  

Oprócz nauk rekolekcyjnych młodzież 

gimnazjalna skorzystała z sakramentu pojednania, 

a w tym trzecim dniu rekolekcji uczestniczyła 

w Eucharystii.  

Życzymy młodym chrześcijanom budowania życia 
na fundamencie, jakim jest Jezus Chrystus. Tylko 
taki przetrwa wszelkie życiowe próby i trudności  
i będzie owocował życiem wiecznym. 
 

  

26 i 27 kwietnia br. gimnazjaliści pisali eg-

zamin gimnazjalny - po raz pierwszy w dużej hali 

sportowej. Pierwszego dnia zmagali się z arkusza-

mi humanistycznymi, a następnego mogli spraw-

dzić swoją wiedzę i umiejętności z przedmiotów 

matematyczno- przyrodniczych. Opinie uczniów po 

dwugodzinnej pracy były zróżnicowane - od wręcz 

zdumienia łatwością poleceń po stwierdzenie, że 

zadania były bardzo trudne. Najlepiej więc spraw-

dza się znana prawda, że pytania łatwe, to te, na 

które znamy odpowiedzi. Należy mieć nadzieję, że 

na większość pytań trzecioklasiści udzielili po-

prawnych odpowiedzi. Teraz tylko pozostaje cze-

kać na podanie przez OKE wyników, co nastąpi  

w połowie czerwca. 
 

 

Powiatowy Konkurs  

Recytatorski Poezji 
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Wielkanoc jest najstarszym i najważniejszym 

świętem chrześcijaństwa obchodzonym na pamiątkę 

Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, rozpoczyna je 

Środa Popielcowa 40 dniowym okresem Wielkiego 

Postu. Wielkanoc poprzedzona jest Wielkim Tygo-

dniem, rozpoczyna go Niedziela Palmowa, obcho-

dzona na pamiątkę uroczystego wjazdu Jezusa do 

Jerozolimy. Wielki Tydzień to czas zadumy nad 

męką i śmiercią Jezusa Chrystusa. W Wielki Czwar-

tek odbyła się ostatnia wieczerza Jezusa z Aposto-

łami, oraz ustanowienie Najświętszego Sakramentu, 

przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Chry-

stusa. Na znak miłości i jedności z ludźmi Jezus 

przybrał postać sługi i umył nogi Apostołom. W tym 

dniu odprawia się tylko jedną mszę z udziałem 

wszystkich kapłanów, jest to msza Wieczerzy Pań-

skiej, która rozpoczyna trzydniową uroczystość tzw. 

Tridum Paschalne. Pan Jezus w postaci Najświęt-

szego Sakramentu, zostaje przeniesiony do kaplicy 

adoracji, tzw. ciemnicy. Milkną dzwony, gaśnie 

wieczna lampka przy tabernakulum, zdejmuje się 

obrusy z ołtarza. Cały Kościół pogrąża się w smutku 

wyrażając ból w związku z cierpieniem i męką krzy-

żową, na którą wydano Chrystusa. Przed południem 

w katedrach biskupi świecą oleje, potrzebne przy 

udzielaniu sakramentu chorych, chrztu, bierzmowa-

nia. Wielki Piątek to dzień upamiętniający sąd, mę-

kę i śmierć Chrystusa Wierni ograniczają przyjmo-

wanie pokarmów - poszczą. Tego dnia nie odprawia 

się mszy. Wieczorem kapłani w czerwonych szatach 

przypominających o ofierze krwi, klękają lub padają 

na twarz i modlą się w milczeniu, po czym rozpo-

czyna się Liturgia Słowa, Wierni słuchają opisu sądu 

i męki z Ewangelii św. Jana. Następnie jest adoracja 

krzyża, który po odsłonięciu ukazuje nam ukrzyżo-

wanego Jezusa Chrystusa. Wierni podchodzą do 

krzyża, przyklękają i po przez symboliczny pocału-

nek wyrażają osobiste przyjęcie zbawienia, odku-

pienia grzechów przez Chrystusa.  

 

 

 

 

 

 

Jezus został ukrzyżowany i zmarł prawdo-

podobnie około godz. 15 na skalistym wzgórzu 

koło Jerozolimy zwanym „Miejscem Czaszki” 

inaczej „Golgota” Łaciński odpowiednik „Calva-

ria”. W Kościołach po zakończeniu adoracji Naj-

świętszy Sakrament przeniesiony zostaje do miej-

sca tzw. Grobu Pańskiego, przed którym każdy 

odbywa krótką osobistą modlitwę, czasem czuwa-

jąc całą noc. Godzina zmartwychwstania Chrystu-

sa pozostaje Bożą tajemnicą. Prawdo podobnie 

miało to miejsce bardzo wczesnym rankiem.  

W Wielką Sobotę rano zanosi się do poświęcenia 

jajka i chleb (z czasem dokładano, baranka, masło, 

mięso, ciasto). W Sobotę wieczorem przed kościo-

łami dokonywany jest obrzęd poświecenia ognia  

i wody - rozpoczyna się Wigilia Paschalna. Od 

poświeconego ognia zapala się dużą świecę, tzw. 

Paschał oznaczający osobę Chrystusa, czyli Świa-

tłości Świata. Kapłani świecą wodę przeznaczoną 

do Sakramentu Chrztu, itp. W Niedzielę rano od-

bywa się Rezurekcja, uroczysta Msza Św. z pro-

cesją, na pamiątkę Zmartwychwstania Jezusa 

Chrystusa. Jest to jedna z głównych prawd wiary 

chrześcijańskiej, znakiem zwycięstwa nad śmier-

cią i zapowiedzią przyszłego zmartwychwstania 

wszystkich wiernych. Po Rezurekcji ogłoszeniem 

światu, że Jezus Chrystus Zmartwychwstał, wierni 

rozpoczynają w domach uroczyste śniadanie po-

przedzone modlitwą, złożeniem życzeń i dziele-

niem poświeconym pokarmem. Spożywanie po-

świeconych pokarmów to symbol wiecznego ży-

cia, jakie daje Zmartwychwstały Jezus Chrystus 

tym, co w Niego wierzą i wypełniają przykazania 

Boże! 
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Od jakiegoś czasu gry sieciowe cieszą się 

dużym  zainteresowaniem. Gry sieciowe są to gry 

zamieszczone w sieci internetowej na swoich 

stronach, np. gra Ogame – www.ogame.pl . Naj-

bardziej popularne są: 

-  gra Ogame, 

-  gra Bitefight, 

-  gra The Vendetta. 

 

Gra Ogame 

Aby zagrać w tę grę, musimy posiadać 

własną pocztę internetową. Jeżeli mamy już pocz-

tę, wchodzimy na stronę www.ogame.pl . Gdy już 

wejdziemy na daną stronę, musimy się zareje-

strować. Procedura jest bardzo łatwa. Po zareje-

strowaniu wchodzimy na stronę, na której umiesz-

czona jest nasza gra. Gra Ogame składa się  

z czterdziestu Universum (co dwa tygodnie po-

wstają nowe Universa). Wybieramy jedno  

z czterdziestu Universum i zaczynamy kosmiczną 

grę. Na początku otrzymujemy własną planetę, 

która posiada sto sześćdziesiąt trzy pola. Dostaje-

my także trochę surowców takich jak: 

�  metal, 

�  kryształ, 

�  deuter, 

�  energia. 

Przy pomocy tych surowców budujemy 

różne budowle, dzięki którym pozyskujemy je  

i dalej je wykorzystujemy. Tworzymy także flotę, 

dzięki której podbijamy inne planety oraz obronę, 

która broni nas przed napastnikami. 
 
 

 
  

 

 

Gra Bitefight 

  Procedura jest podobna. Po zarejestrowa-

niu wchodzimy na stronę, na której umieszczona 

jest nasza gra www.bitefight.pl. Wcielamy się  

w wilkołaka lub w wampira i zaczynamy naszą 

przygodę.  

 

Chodzimy na polowania i atakujemy ofiary. Zy-

skujemy złoto. Za zdobyte złoto trenujemy swoją 

postać, kupujemy broń, mikstury, rozbudowuje-

my swoją kryjówkę. Możemy atakować także 

przeciwnika (jednego z wampirów). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gra Vendetta 
 

Wchodzimy na stronę www.vendetta.pl. Na po-

czątku dysponujemy takimi surowcami, jak: 

-  broń, 

-  amunicja, 

-  dolary,  

-  alkohol. 

Wszystkich surowców otrzymujemy pięć-

set. Rozwijamy się, budując różne budowle. Ata-

kujemy różnych graczy i zdobywamy surowce. 

Musimy się także bronić przed innymi. 

 

 

 

 


