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    ŻYCZENIA 
         Cicha noc,  
gwiazdy lśnią,  

          mróz maluje kształt na szkle,  
świecy blask,  

w taką noc 
ja życzenia Tobie ślę: 

Świąt radosnych,  
przeżyć wzniosłych, 

w zdrowiu, szczęściu i miłości. 
Niech pora zimowa, 

wraz z nadzieją nową, 
radość w sercu na stałe zagości... 

 
życzy 

Dyrekcja Gimnazjum  
oraz całe Grono Pedagogiczne 

 
 

 
 

 Dnia 5 listopada br. uczniowie klasy IIb 
Sikora Mateusz i Roman Smorz pod opieką  
p. Agaty Szuba-Dyrcz  wzięli udział w XX Jubile-
uszowym Regionalnym Konkursie „Młody Che-

mik”. Konkurs ten odbył się w trzech miejscach: 
Katowicach, Gliwicach, Cieszynie. W konkursie 
wzięło udział 212 uczniów. Do II etapu zakwalifi-
kowało się 17 uczniów. W konkursie można było 
uzyskać maksymalnie 45 punktów, natomiast aby 
zakwalifikować się do II etapu trzeba było uzyskać 
41 punktów. Nasi uczniowie  
Mateusz Sikora uzyskał  
35 punktów, a Roman Smorz  
20 punktów. 
 

 
 

  

 Z okazji 90 rocznicy odzyskania przez Polskę 
Niepodległości uczniowie gimnazjum wraz z paniami 
S. Ziebura-Kuduk, M. Lipus i A. Gross przygotowali 
apel poświęcony temu wydarzeniu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Przypomniano najważniejsze wydarzenia 
związane z tragiczną i burzliwą  historią Polski, od 
momentu utraty niepodległości aż do jej uzyskania. 
Uczniowie recytowali utwory poetyckie, a szkolny 
chór śpiewał pieśni patriotyczne. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Dla zilustrowania omawianych wydarzeń, wy-
korzystano dzieła malarskie. Młodzież zaprezentowała 
też bliżej jedną z najważniejszych postaci tamtego 
okresu - Józefa Piłsudskiego. Uczniowie uczestniczyli 
w krótkiej, ale jakże ważnej lekcji historii.  
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SPOTKANIE Z PODRÓŻNIKIEM 
  
 5 listopada w naszym gimnazjum odbyło się 
spotkanie z panem A. Grabowskim geomorfologiem 
z zawodu, podróżnikiem z zamiłowania. Tegoroczna 
prelekcja dotyczyła ogólnogeograficznej charaktery-
styki kontynentu Ameryki Południowej.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Podczas prelekcji młodzież miała możliwość 
zobaczenia nie tylko slajdów z ciekawych miejsc  
i zakątków Ameryki Południowej, ale również prze-
brania się w stroje Indian, zobaczenia różnorodnych 
rekwizytów służących na co dzień Indianom. Całej 
prelekcji towarzyszyła miła i serdeczna atmosfera, 
uczniowie z wielką uwagą i zaciekawieniem słuchali 
opowieści z podróży po Ameryce Południowej. Na 
koniec prelekcji zadawano pytania, których odpo-
wiedzi dopełniły wiedzę o tym kontynencie. 
 

 
 
Uczennice: Jak ocenia Pan swoją pracę przez ten 
rok? Czy udało się Panu zrealizować cele, które wy-
znaczył sobie Pan na początku ubiegłego roku? 
 
Pan dyrektor: Trudno jest się samemu oceniać. Je-
śli chodzi o realizację celów to po upływie tego roku 
większość zaplanowanych rzeczy udało się zreali-
zować, np. graffiti na górnym korytarzu, zwiększyła 
się ilość pomocy dydaktycznych, przeprowadzono 
remont boiska, powstał pokój wychowawców. 
 
 

Nie udało się zakupić rolet do sali gimnastycznej, ale 
może uda się to w przyszłym roku. 
 

Uczennice: Jak układa się Panu współpraca z na-
szymi nauczycielami i Radą Rodziców? 
Pan dyrektor: Bardzo dobrze i owocnie. Bardzo 
pozytywnie. 
 

Uczennice: W zeszłym roku był ogłoszony konkurs 
„Super klasa”, który cieszył się dużym zaintereso-
waniem. Czy zamierza Pan powtórzyć ten konkurs? 
Pan dyrektor: Konkurs „Super klasa” został ogło-
szony przez Radę Rodziców. Pomysłodawcą była 
Pani Brigida Wilczek i jeśli Rada Rodziców wyrazi 
chęć kontynuowania tego konkursu, nie będę mieć 
nic przeciwko temu.  
 
Uczennice: Czy jest Pan zadowolony z osiągnięć 
naszego gimnazjum na terenie powiatu czy woje-
wództwa? 
Pan dyrektor: Nie, nie jestem zadowolony. Po-
trzebna nam osiągnięć w konkursach przedmioto-
wych. Mamy zdolnej i pracowitej młodzieży, lecz  
w konkursach jak na razie brakuje im szczęścia. Je-
stem zadowolony z osiągnięć sportowych naszych 
uczniów oraz ze zdobycia I miejsca w Mistrzostwach 
Polski Latawców. 
 

Uczennice: Mundurki wprowadzono rok temu,  
a już w tym roku szkolnym z nich zrezygnowano 
również w naszym gimnazjum. Jakie jest Pana zda-
nie na temat noszenia przez uczniów mundurków? 
Pan dyrektor: Przede wszystkim to Rada Rodziców 

przeprowadziła głosowanie o zniesienie mundurków. 
Przewodniczący Rady wystąpił do mnie z podaniem, 
o zniesienie mundurków, a ja postąpiłem zgodnie  
z wolą rodziców 
 

Uczennice: Jakie ma Pan plany na przyszłość? Czy 
mamy się przygotować na jakieś większe zmiany? 
Czy może na razie nie planuje Pan niczego zmie-
niać? 
Pan dyrektor: Rewolucji nie będzie. Natomiast 
zmiany dokonują się cały czas. Zmiany były są  
i będą, a czas pokaże w jakim kierunku pójdą. 
 
Uczennice: Bardzo dziękujemy za tą rozmowę  
i życzymy, aby ten rok był tak owocny jak poprzedni 
a może jeszcze lepszy! 
Z Panem dyrektorem rozmawiały przedstawicielki 
kółka dziennikarskiego: M. Palt i A. Gilner.  
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 Prawdziwą dumą naszego gimnazjum było 

otwarte we wrześniu 1999 roku nowoczesne, wielo-
funkcyjne boisko tartanowe. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Było ono pierwszym tego typu obiektem  
w całym powiecie mikołowskim. Służyło nam do 
organizowania wielu imprez sportowo – rekreacyj-
nych i kulturalnych, koncertów i pikników. Przede 
wszystkim jednak korzystała z niego młodzież 
szkolna, dzieci i dorośli, którzy chcieli atrakcyjnie  
i zdrowo spędzić wolny czas. 
 Niestety, wieloletnia, intensywna eksploata-
cja boiska spowodowała znaczne zużycie jego na-
wierzchni, co zaczęło zagrażać bezpieczeństwu jego 
użytkowników. Drobne remonty i poprawki były 
jedynie doraźnym zabezpieczeniem nawierzchni. 

  W 2006 roku rozpoczęły się rozmowy Dy-
rekcji Gimnazjum i nauczycieli wychowania fizycz-
nego z Władzami Gminy Ornontowice na temat 
kompleksowej modernizacji boiska. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 13 listopada 2008r. pojechaliśmy do Ryb-
nika na spektakl „Balladyna”. Sztukę wystawił Te-
atr Cracovia, z którym współpracują aktorzy 
wszystkich krakowskich teatrów, co podnosi rangę  
spektakli i jest gwarancją bardzo wysokiego po-
ziomu artystycznego. Był to kolejny etap naszej 
edukacji teatralnej. Przedstawienie było wzorowa-
ne na dramacie Juliusza Słowackiego, znajdującym 
się w kanonie lektur gimnazjalnych.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Spektakl  wyróżniał się niezwykłą dbałością 
scenograficzną. Kostiumy, szyte przez artystów, 
zachwycały urodą i wykonaniem. Twórcy udo-
wodnili młodzieży, że lektura to coś wybitnego, nie 
bez przyczyny wybranego z całej gamy literatury 
polskiej, czy światowej.  
Premiera obejrzanej przez nas (tj.  klasy pierwsze  
(a, d), drugie (a, b, c) i trzecie (a, b)) wersji „Balla-
dyny” odbyła się 15 października 2008 r. w Kra-
kowie.  
 Spektakl bardzo widowiskowy, kostiumo-
wy, z udziałem aktorów Teatru Starego, Bagatela, 
Groteska, a także Teatru im. L. Solskiego w Tar-
nowie i Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie. 
Zachwyciły nas barwne, epokowe kostiumy, a tak-
że znakomita muzyka Ewy Korneckiej, która świet-
nie oddała klimat wydarzeń tragedii Słowackiego. 
Niewątpliwie ujęła nas też doskonała gra aktorów. 
Przedstawienie wszystkim bardzo się podobało. 

 

 
cd. na str. 4 
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Udział  

 Wspólnie ustalono rodzaj nawierzchni, roz-
planowanie boisk, wyznaczenie bieżni oraz wyko-
nanie zabezpieczeń. 

- Stworzyliśmy szkic nowej płyty boiska, na pod-

stawie którego powstał projekt modernizacji – mó-
wią nauczyciele wychowania fizycznego gimna-
zjum. 
W pierwszej kolejności firma TAMEX Obiekty 
Sportowe S.A. z Warszawy rozpoczęła prace re-
montowo – przygotowawcze. Naprawiono ogrodze-
nie, zamontowano uchwyty do mocowania nowych 
bramek i koszy, wykonano zabezpieczenia, wypeł-
niono ubytki w podłożu nawierzchni, wyremonto-
wano skocznię.  
Kolejnym etapem modernizacji boiska było wyko-
nanie nawierzchni tartanowej. Następnie namalo-
wano nowe linie określające ramy nowych boisk, 
bieżni i skoczni. 
W czasie remontu na bieżąco konsultowano się  
z Dyrekcją Gimnazjum im. Noblistów Polskich  
w Ornontowicach i nauczycielami wychowania fi-
zycznego. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 W rezultacie cieszymy się z nowego, zmo-
dernizowanego boiska sportowego, na którym moż-
na uprawiać wszystkie gry zespołowe (piłka ręczna, 
piłka nożna, koszykówka, siatkówka), ćwiczyć biegi 
sprinterskie, skok w dal oraz grać w tenisa ziemne-
go. Znowu odbywają się tu atrakcyjne lekcje wy-
chowania fizycznego, ciekawe zajęcia pozalekcyjne, 
a mieszkańcy Gminy Ornontowice mogą realizować 
się sportowo i rekreacyjnie.  
 Jesteśmy przekonani, że boisko tartanowe  
w nowej szacie będzie nam służyło przez wiele na-
stępnych lat… 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
   

 W świąteczny Dzień Niepodległości  
11 listopada 2008r. nie próżnowali nasi szkolni 
sportowcy. Wraz z nauczycielami WF – p. Elżbie-

tą Lewicką,  p. Justyną Skowrońską,  p. Karo-
lem Zuber i p. Łukaszem Hauke pojechali na 
XIV Bieg Niepodległości o Puchar Prezydenta 

Miasta Rybnika. Tam, wraz z innymi miłośnikami 

biegania, współzawodniczyli na dystansie 1  kilo-

metra uliczkami wokół rynku. Pogoda dopisała 

wyśmienicie, humory też, bowiem uczniowie nasi 

zastawili w tyle wielu innych startujących, bez 

problemów przybiegając na metę. Wśród dziew-

cząt rywalizowało w sumie 76 zawodniczek,  

a wśród chłopców – 90.  

W zawodach udział wzięli:                                                                 

Aleksandra Pieńkowska (I d), Anna Trojankowska 

(I a), Anna Borzejewicz (II b), Mirella Kubica (Ic), 

Mateusz Bieniek (III d), Wiktor Nurkiewicz (IIId),                                                                     

Radosław Jabłoński (III d), Dominik Jaworski 

(IIIc),  Krzysztof Prokopiuk (I a).      
 

Najlepiej spisali się: Ola Pieńkowska  

i Mateusz Bieniek.                                                       
  

W klasyfikacji drużynowej szkół gimna-

zjalnych biorących udział w biegu, Gimnazjum 

im. Noblistów Polskich w Ornontowicach zajęło 

III miejsce, za co naszym uczniom należą się 

wielkie gratulacje! 

cd. ze str. 3 
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 W dniach 14-28 listopada br. 24 uczniów na-

szego gimnazjum wzięło udział w eliminacjach do wo-

jewódzkich konkursów przedmiotowych z języków: 

polskiego, angielskiego i niemieckiego, historii, ma-

tematyki, fizyki, biologii, chemii oraz geografii. 

 W I etapie wzięło udział 24 uczniów  

w 9 konkursach nazywanych popularnie olimpiadami 

(3 ucz. z klas I, 9 ucz. z klas II i 12 ucz.  

z klas III). Dwóch uczniów sprawdzało swoje umiejęt-

ności z 4 przedmiotów, trzech uczniów pisało test  

z 3 przedmiotów, a siedmioro uczniów przystąpiło do 

testu z 2 przedmiotów. Dwunastu gimnazjalistów wy-

brało jeden przedmiot. 

Tegoroczne „olimpiady” okazały się na tyle trudne, że 

tylko jeden uczeń przekroczył wymagane 81% punk-

tów i będzie reprezentował nasze gimnazjum na szcze-

blu powiatowym. Jest to uczeń klasy II b Mateusz Si-
kora, który opanował w 82,5% wymaganą wiedzę  

z chemii. Gratulujemy!!! Drugi z „chemików” Roman 
Smorz z II b również przekroczył 50% i zasługuje na 

pochwałę.  

Najbardziej wszechstronną i najbliższą sukcesu 

była również Paulina Franiczek z kl. III c, która test  

z historii napisała na 69% 

Za dobre opanowanie języków ojczystego  

i angielskiego należy docenić Michała Barczyka z kl. 

III b, który okazał się najlepszym „polonistą”,  

a w trudnym teście z języka angielskiego jako jedyny 

przekroczył 50%.  

Polonistycznym zacięciem wykazały się również Syl-

wia Wilczek z III a i Joanna Spyra z III c, która swoje 

humanistyczne uzdolnienia potwierdziła też w konkur-

sie przedmiotowym z historii. W teście historycznym 

50% punktów przekroczył jeszcze Bartłomiej Nowicki 

z kl. II a. Dobrze napisali testy szkolni „matematycy” 

Łukasz Gabryś i Damian Szulc z III a oraz Wojciech 

Zientek z III b, którzy uzyskali z testu ponad 60% 

punktów. 

W konkursie przedmiotowym z geografii Joanna Dryja 

z III c i Izabela Gogolok z II b również uzyskały wy-

niki w wartym zauważenia przedziale 60%.  

Udział w konkursach przedmiotowych na pewno po-

szerzył horyzonty myślowe naszych uczniów  

i uświadomił jak wiele wiedzy jeszcze przed nimi do 

opanowania. Wszystkim życzymy zapału  

w rozwijaniu swoich zainteresowań, a za Mateusza 

Sikorę trzymamy kciuki w drugim etapie konkursu. 

 

 

STATYSTYKA PO 3 MIESIĄCACH WYPOŻYCZEŃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najwięcej książek wypożyczyli uczniowie klasy III 

C – 94 książki  (4,7  na jednego ucznia). 

Najmniej książek wypożyczyli uczniowie klasy III 

D – 33 książki  (1,7 na jednego ucznia). 

Uczniowie gimnazjum wypożyczyli w ciągu 3 mie-

sięcy 596 książek.  

Na statystycznego ucznia przypada 2,7 książki /3 

miesiące czyli prawie jedna książka na miesiąc. 

 

Ilu uczniów wypożycza książki? 

1. IA  21 osób korzysta z wypożyczalni (100%)   

2. I B   18 osób (86%)   -  3 osoby nie wypożyczyły 

ani jednej książki 

3. I C  11 osób (58%)    -  8 osób nie wypożyczyło 

ani jednej książki 

 4. I D  16 osób (84%)    - 3  osoby  nie wypożyczyły 

ani jednej książki 

5. II A  13 osób (62%)    - 8 osób nie wypożyczyło 

ani jednej książki 

6. II B   20 osób (95%)   - 1  osoba  nie wypożyczyła 

ani jednej książki 

7. II C   16 osób (84%)  -  3  osoby nie wypożyczyły 

ani jednej książki 

8. III A   18 osób (90%)  - 2  osoby nie wypożyczyły 

ani jednej książki 

9.  III B  18 osób (90%)  - 2 osoby  nie wypożyczyły 

ani jednej książki 

10. III C  20 osób korzysta z wypożyczalni (100%)   

11. III D  11osób (58%) -  8 osób nie wypożyczyło 

ani jednej książki 

W klasach : I a i III c jest 100% czytelników!!! 

83% gimnazjalistów korzysta z wypożyczalni. 

17% uczniów gimnazjum nie wypożyczyło przez  

3 miesiące ani jednej książki. 

Klasa Ilość wypoży-

czonych książek 

Ilość książek przy-

padająca na jednego 

ucznia 
Ia 57 2,7 

Ib 38 1,8 

Ic 45 2,4 

Id 66 3,5 

IIa 40 1,9 

IIb 48 2,3 

IIc 53 2,8 

IIIa 57 2,85 

IIIb 65 3,25 

IIIc 94 4,7 

IIId 33  1,7 
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 Dnia 11 grudnia br. uczniowie klasy III a, 

b, c i 5 uczniów z klasy II b pod opieką p. A Szu-

ba-Dyrcz, p. L. Piechoczek-Niezgoda i p. A. Pro-

faska brało udział w pokazach doświadczeń che-

micznych zorganizowanych przez Stowarzysze-

nie: „Z nauką w Przyszłość”, które odbyły się  

w Sali Teatralnej Pałacu Młodzieży w Katowi-

cach. Doświadczenia przeprowadzał pan Adam 

Lasek nauczyciel chemii Pałacu Młodzieży  

w Katowicach oraz grupa uczniów szkół średnich.  

W ramach pokazu przeprowadzono  następujące 

efektowne doświadczenia: 

- pasta słonia, 

- węże faraona, 

- bita śmietana, 

- chemiczny ogródek, 

- niebiesko-żółta ciecz, 

- kompleks aktywny, 

- samozapłony, 

- fotobłysk, 

- ciecz superlepka, 

- flambe. 

Wyjazd na pokazy doświadczeń chemicznych 

zorganizowała pani Agata Szuba-Dyrcz. 
 

 
 6 grudnia w naszym gimnazjum odbył się 

dzień pod tytułem "W krainie św. Mikołaja".  

W tym dniu zostały przygotowane: warsztaty lite-

rackie, zawody sportowe, łamigłówki matema-

tyczne, konkurs tańca, podróże ze św. Mikołajem, 

malarnia, stolarnia i szwalnia.  

Uruchomiona została także poczta św. Mikołaja, 

cukierenka, kino oraz laboratorium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w lek-

cji języka angielskiego i niemieckiego oraz grach 

świetlicowych. 

 

Końcowa rywalizacja między klasami przedstawia 

się następująco: 

 I miejsce - klasa Ia; 

 II miejsce - klasa IIa; 

 III miejsce - klasa IIb. 

Ponadto został ogłoszony konkurs "Oni są grzecz-

ni". W konkursie tym zwyciężyli W. Zientek  

z kl. III b oraz K. Grymel z kl. Ia i K. Kwoska  

z kl. IIIc. 

Imprezę zakończył „Mikołajkowy playback show" 

oraz rozdanie nagród. 
 

 

 

 

 Najpopularniejsza kolęda świata zrodziła 

się pewnej grudniowej, cichej nocy. Swoje po-

wstanie zawdzięcza przedziwnemu splotowi oko-

liczności.  

Wysoko w Alpach austriackich leży wioska 

Obendorf. W wigilijny wieczór 1818r ksiądz wi-

kary Józef Mohr przygotowywał kazanie, jakie 

miał wygłosić w czasie Pasterki. Mimo ostrej zi-

my przyszła jakaś kobieta z wiadomością, że żona 

najbiedniejszego we wsi węglarza, urodziła dziec-

ko. Młoda mama nie czując się dobrze prosi księ-

dza, o pomoc (chciałaby ochrzcić maleństwo  

i sama pojednać się z Bogiem). Ksiądz ujrzał sce-

nę jakby żywcem wziętą z ewangelii. Na prostym, 

byle jak zbitym posłaniu leżała uśmiechnięta mat-

ka, tuląca do siebie śpiące maleństwo. Warunki 

niemal jak w Betlejem, a miłość w oczach kobiety 

równie gorąca, jak miłość Maryi. Scena z domu 

węglarza utkwiła księdzu w pamięci. Zaraz po Pa-

sterce spisał swoje wrażenia. "Cicha noc, święta 

noc, pokój niesie ludziom wszem. A u żłóbka 

Matka święta czuwa, sama, uśmiechnięta nad 

Dzieciątka snem." Nazajutrz zobaczył tekst Franz 

Xaver Gruber. Urzeczony, zaraz ułożył do niego 

melodię i tego samego dnia zaśpiewał w kościele. 

Zaczęto uczyć dzieci i dorosłych nowej pieśni, 

która bardzo szybko stała się niezwykle lubiana  

i śpiewana tylko w czasie świąt. W 1832 roku ko-

lęda "Cicha noc" ruszyła w świat. W 1937 roku 

dla upamiętnienia twórców "Cichej nocy" wysta-

wiono w Obendorfie kaplicę, gdzie w każdą Wigi-

lię kolęda wykonywana jest w kilkunastu języ-

kach. Kolędę przetłumaczono na 300 innych języ-

ków oraz dialektów. 
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